
 

 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Mieszkania w miastach powiatowych na Podkarpaciu 
 

W trzech miastach na prawach powiatu – 
w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu – w 2021 roku 
oddano mniej mieszkań do użytkowania niż rok 
wcześniej. Wzrost nastąpił tylko w Tarnobrzegu. 
Natomiast w Krośnie i Tarnobrzegu rozpoczęto 
budowę większej liczby mieszkań w porównaniu 
z 2020 rokiem. 

Rzeszów 

W 2021 roku w Rzeszowie oddano do użytkowania 2693 mieszkania tj. o 1144 mniej niż 
w 2020 roku. Rozpoczęto budowę 2710 mieszkań (o 1018 mniej w porównaniu z 2020 rokiem). 
Na 2808 mieszkań wydano pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy z projektem 
budowlanym (rok wcześniej wydano o 1558 pozwoleń więcej). 

Krosno 

W mieście w 2021 roku oddano do użytkowania 148 mieszkań, tj. o 83 mniej niż w 2020 roku. 
Rozpoczęto budowę 220 mieszkań, o 42 więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. 
W Krośnie w 2021 roku wydano 526 pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy z projektem 
budowlanym tj. ponad 2-krotnie więcej niż rok wcześniej (o 281 pozwoleń więcej). 

Przemyśl 

W 2021 roku w Przemyślu oddano do użytkowania 178 mieszkań. Było to o 38 mieszkań mniej 
w porównaniu z 2020 rokiem. Rozpoczęto budowę 147 mieszkań, tj. o 310 mieszkań mniej niż 
rok wcześniej. W 2021 roku wydano w Przemyślu 50 pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy 
z projektem, znacznie mniej niż w 2020 roku (o 216 pozwoleń). 

Tarnobrzeg 

W Tarnobrzegu w ub. roku oddano do użytkowania 175 mieszkań, tj. o 74 więcej w porównaniu 
z 2020 rokiem. Rozpoczęto budowę 131 mieszkań, o 38 więcej niż rok wcześniej. Natomiast 
pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wydano 146, tj. o 97 mniej niż w 2020 roku.  

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 
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Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regio-
nalnych 

Marek Tomczyk 

Tel.: 17853 52 10, 17 853 52 19 wew. 
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29,8% 
Spadek liczby mieszkań oddanych 
do użytkowania w Rzeszowie w 2021 
roku, w porównaniu z 2020 rokiem 
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Z wszystkich mieszkań od-
danych do użytkowania 
w województwie podkar-
packim w 2021 roku, 32,3% 
stanowiły te oddane w mia-
stach na prawach powiatu 
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