
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

09.10.2019 r. Wyposażenie podkarpackich mieszkań 
 

Prawie 95 procent mieszkań na Podkarpaciu w 2018 
roku było wyposażone w wodociąg – więcej 
w miastach niż na wsi. Niewiele mniej, jeżeli chodzi 
o wyposażenie w ustęp i łazienkę. Natomiast znacznie 
mniej procentowo mieszkań posiadało gaz z sieci  
i centralne ogrzewanie. 

W 2018 roku 94,7% mieszkań w wojewodztwie 
podkarpackim było wyposażone w wodociągi. 
W miastach takie wyposażenie posiadało 98,6% 
mieszkań, natomiast na wsi 91,1% mieszkań. 

Łazienki posiadało na Podkarpaciu 89,7% mieszkań (96,7% w miastach i 83,2% na wsi). Z kolei 
w ustęp wyposażonych było 91,8% mieszkań, również więcej w mieszkaniach miejskich 
(97,7%) niż w mieszkaniach na wsi (86,3%). 

Gaz z sieci był w 2018 roku doprowadzony do 73,8% mieszkań w województwie podkarpackim. 
Z sieciowego gazu korzystało 88,4% mieszkań w miastach i 60,2% na wsi. Natomiast 
w centralne ogrzewanie wyposażonych było 78,2% mieszkań, przy czym 89,0% w miastach  
i 67,2% na wsi. 

Na przestrzeni ostatnich lat niewiele zmieniło się jeżeli chodzi o wyposażenie mieszkań 
w podstawowe urządzenia. Dla przykładu w 2018 roku w wodociąg było wyposażone  
o 0,5 p.proc. więcej mieszkań w porównaniu z 2010 rokiem, w ustęp o 0,8 p.proc. więcej oraz 
w łazienkę o 1,0 p.proc. więcej. Jedynie gaz z sieci w 2018 roku na Podkarpaciu posiadało 
mniej mieszkań - o 0,7 p.proc. w porównaniu z 2010 rokiem.  

 

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 
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Na wsi w 2018 roku w porów-
naniu z 2010 rokiem było  
o 1,4 p.proc. więcej mieszkań 
wyposażonych w łazienkę 

2,0 p.proc. 
Wzrost udziału mieszkań wy-
posażonych w centralne ogrze-
wanie, w 2018 roku, w porów-
naniu z 2010 rokiem. 
 


