
 

 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Więcej samochodów osobowych na Podkarpaciu 

W ciągu dekady, tj. od 2011 roku do 2021 roku, 
liczba samochodów osobowych na Podkarpaciu 
wzrosła o kilkaset tysięcy pojazdów. Najwięcej 
było aut zasilanych benzyną. Niestety ciągle 
przeważały samochody, które miały 10 lat i więcej. 

 

 

W 2021 roku w województwie podkarpackim było zarejestrowanych 1,3 mln samochodów 
osobowych (stan na 31 grudnia według Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Z tego  
1,1 mln aut miało 10 lat i więcej, a najliczniejszą grupę stanowiły samochody w wieku 16-20 lat 
– 309,8 tys. pojazdów. W 2021 roku aut osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy na 
terenie Polski było na Podkarpaciu 62,1 tys., w tym 10,9 tys. fabrycznie nowych. 

Wśród pojazdów, najliczniejszą grupę stanowiły samochody zasilane benzyną – 572,5 tys. aut, 
następnie olejem napędowym – 449,2 tys. i gazem (LPG) – 195,0 tys. aut. Samochodów 
osobowych z napędem hybrydowym było 1,3 tys., a z napędem elektrycznym 517 sztuk. 

Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na Podkarpaciu w 2021 roku wzrosła 
w porównaniu z 2020 rokiem o 35,2 tys. sztuk, a w porównaniu z 2011 rokiem o 404,0 tys. 
sztuk. Liczba samochodów osobowych na Podkarpaciu, które były w 2021 roku 
zarejestrowane na terenie Polski po raz pierwszy była o 15 tys. wyższa niż w 2011 roku. 

 

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  

 

16.10.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 roku 81,6% gospo-
darstw domowych na Pod-
karpaciu deklarowało po-
siadanie samochodu osobo-
wego (najwięcej wśród wo-
jewództw) 

 

 

 

 

 

 

 

 45,5% 
Wzrost liczby samochodów osobo-
wych w 2021 roku w porównaniu 
z 2011 rokiem 
 

https://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT
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