
 

 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Mniejsze zużycie wody na Podkarpaciu 

W ostatnich latach maleje na Podkarpaciu zużycie 
wody na potrzeby gospodarki narodowej 
i ludności. Gospodarstwa domowe w 2021 roku 
zużywały wodę na zbliżonym poziomie 
w porównaniu z 2020 rokiem, zmalało natomiast 
zużycie wody przez przemysł. 

 

 

W 2021 roku zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie 
podkarpackim wyniosło 149,0 tys. dam3 (1 dekametr sześcienny = 1000 metrów sześciennych). 
Przemysł zużył 36,5 tys. dam3 wody. Eksploatacja sieci wodociągowej wyniosła 65,4 tys. dam3 , 
w tym zużycie w gospodarstwach domowych 51,7 tys. dam3 . Przeciętne zużycie wody 
z wodociągów na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych na Podkarpaciu 
wyniosło 24,4 m3 . Był to najniższy wskaźnik zużycia wody wśród województw. Najwyższe 
zużycie wody z wodociągów na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych 
zanotowano w województwie wielkopolskim – 39,3 m3 . 

W 2021 roku ogólne zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności było 
o 74,6 tys. dam3 mniejsze w porównaniu z 2020 rokiem. O ile zużycie wody z sieci 
wodociągowej przez gospodarstwa domowe pozostawało na zbliżonym poziomie 
(w 2020 roku zużycie wyniosło 52,0 tys. dam3 ), to zużycie wody przez przemysł w 2021 roku 
było o 73,3 tys. dam3 mniejsze niż w 2020 roku i o 101,2 dam3 mniejsze w porównaniu 
z 2019 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. 205 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Angelika Koprowicz 

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

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

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

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT  

@USRzeszow  
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W 2021 roku udział przemy-
słu w ogólnym zużyciu wody 
na Podkarpaciu wyniósł 
24,5%, a w 2020 roku 49,1%  

 

 

 

 

 

 

 

 33,4% 
Spadek zużycia wody przez gospo-
darkę narodową i ludność w 2021 
roku w porównaniu z 2020 rokiem 
 

https://rzeszow.stat.gov.pl/
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