
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

25.01.2022 r. Zużycie węgla, gazu i energii elektrycznej 
 

W ostatnich latach systematycznie maleje zużycie 
węgla kamiennego w województwie podkarpackim. 
Szczególnie jest to widoczne w przypadku elektrowni 
i elektrociepłowni. Wzrasta natomiast zużycie gazu 
ziemnego. 

Węgiel kamienny 

W 2020 roku na Podkarpaciu ogólne zużycie węgla 
kamiennego wyniosło 935 tys. ton. Najwięcej węgla zużył sektor drobnych odbiorców – 
575 tys. ton, w tym gospodarstwa domowe 486 tys. ton. Elektrownie i elektrociepłownie 
zużyły 162 tys. ton węgla kamiennego. 

Zużycie węgla kamiennego w województwie podkarpackim w 2020 roku, w porównaniu 
z 2019 rokiem, zmalało o 194 tys. ton. O ile w sektorze drobnych odbiorców zużycie węgla 
pozostawało na zbliżonym poziomie, o tyle elektrownie i elektrociepłownie zyżyły go mniej 
o 185 tys. ton. 

Gaz ziemny 

Ogólne zużycie gazu ziemnego w województwie podkarpackim w 2020 roku wyniosło  
43,3 tys. TJ (teradżuli). Rok wcześniej największe zużycie gazu odnotował sektor drobnych 
odbiorców. Natomiast w 2020 roku największym odbiorcą gazu ziemnego były już 
elektrownie i elektrociepłownie – 18,3 tys. TJ. Sektor drobnych odbiorców zużył 14,3 tys. TJ, 
w tym gospodarstwa domowe 9,4 tys. TJ. 

Zużycie gazu ziemnego na Podkarpaciu w 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, 
wzrosło o 6,0 tys. TJ. Elektrownie i elektrociepłownie zużyły więcej gazu ziemnego o 7,2 tys. TJ. 
W pozostałych sektorach zużycie było różne, często mniejsze niż w 2019 roku, jak 
chociażby w sektorze drobnych odbiorców, w którym zużycie gazu zmniejszyło się o 1 tys. TJ.       

Energia elektryczna 

W 2020 roku na Podkarpaciu zużyto 5,4 GWh (gigawatogodzin). Największym odbiorcą energii 
elektrycznej był sektor drobnych odbiorców – 2,9 tys. GWh, w tym gospodarstwa domowe 
1,2 tys. GWh. Przemysł i budownictwo zużyły 2,1 tys. GWh. 

W 2020 roku, w porównaniu z poprzednim rokiem, zużycie energii elektrycznej na 
Podkarpaciu zmniejszyło się o 148 GWh. 

  

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 
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Pod względem zużycia węgla 
kamiennego Podkarpacie za-
jęło 14. miejsce wśród woje-
wództw 

 

 

 

 

Pod względem zużycia gazu 
ziemnego Podkarpacie było na 
5. miejscu wśród województw 

 

 

 

 

 

Pod względem zużycia energii 
elektrycznej Podkarpacie zna-
lazło się na 12. miejscu wśród 
województw 

 17,2% 
Spadek zużycia węgla kamien-
nego na Podkarpaciu  
w 2020 roku r/r 
 



 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 205 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 205 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 

 
@USRzeszow 

mailto:a.koprowicz@stat.gov.pl
mailto:sekretariatusrze@stat.gov.pl
http://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT

