
Więcej mieszkań, mniej dodatków 

Na Podkarpaciu w 2015 roku było 648,5 tys. mieszkań, o ponad 7 tysięcy 

więcej niż rok wcześniej. W województwie podkarpackim wypłacono łącznie 

157,5 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 30,3 mln zł. W 2015 roku 

w porównaniu z 2014 rokiem liczba dodatków mieszkaniowych zmniejszyła się 

o prawie 15 tys., a ich łączna kwota o blisko 3 mln zł. Podobne tendencje można 

było zauważyć w miastach na prawach powiatu. 

Rzeszów 

W stolicy województwa podkarpackiego w 2015 roku było 73,7 tys. 

mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 66,9 

metrów kwadratowych. Przeciętna liczba osób przypadających na jedno 

mieszkanie wyniosła 2,52, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 

jedną osobę – 26,5 metrów kwadratowych. 

W Rzeszowie wypłacono łącznie 29,4 tys. dodatków mieszkaniowych na 

kwotę 5,7 mln zł. Z kolei zaległości w opłatach za mieszkania osiągnęły poziom 

10,7 mln zł i dotyczyły 11,1 tys. mieszkań. 

Przemyśl 

W Przemyślu w 2015 roku było 24,7 tys. mieszkań. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 61,0 metrów 

kwadratowych. Natomiast przeciętna liczba osób przypadająca na jedno 

mieszkanie - 2,54, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną 

osobę - 24,1 metry kwadratowe. 

W Przemyślu w 2015 roku  wypłacono w sumie 22,8 tys. dodatków 

mieszkaniowych na kwotę 5,5 mln zł. Stanowiło to prawie 1,7% budżetu miasta 

(najwięcej ze wszystkich miast na prawach powiatu). Z kolei zaległości w opłatach 

za mieszkania osiągnęły poziom 4,1 mln zł i dotyczyły 4,1 tys. mieszkań. 

Krosno 

Miasto to w 2015 roku liczyło 17,5 tys. mieszkań. Średnio powierzchnia 

użytkowa jednego mieszkania wyniosła 71,4 metrów kwadratowych. Przeciętna 

liczba osób na jedno mieszkanie wyniosła 2,68. Natomiast przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę - 26,7 metrów 

kwadratowych. 



W Krośnie wypłacono 6,0 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 827,2 

tys. zł. Z kolei zaległości w opłatach za mieszkania osiągnęły poziom prawie 2,5 

mln zł  i dotyczyły 3,3 tys. mieszkań. 

           Tarnobrzeg 

W Tarnobrzegu wszystkich mieszkań było 17,4 tys. Przeciętna 

powierzchnia jednego mieszkania wyniosła 64,5 metry kwadratowe. Na jedną 

osobę przypadało 23.5 metry kwadratowe powierzchni mieszkania, a przeciętna 

liczba osób na jedno mieszkanie – 2,75. 

W ub. roku wypłacono 10,3 tys. dodatków mieszkaniowych na łączną 

kwotę 1,7 mln zł. Natomiast zaległości w opłatach za mieszkania osiągnęły kwotę 

3,5 mln zł. Z opłatami zalegało w sumie 3,6 tys. najemców. 

                                                  *** 

W 2015 roku w porównaniu z poprzednim rokiem we wszystkich 

miastach na prawach powiatu w województwie podkarpackim zwiększyła się 

liczba mieszkań, w Rzeszowie o 2340, w Krośnie o 213, w Tarnobrzegu o 142 

i w Przemyślu o 113. Zmniejszyła się natomiast wysokość dodatków 

mieszkaniowych. Dla przykładu w Rzeszowie w 2014 roku była to kwota 6,4 

mln zł, w Przemyślu 5,6 mln zł, w Tarnobrzegu 1,9 mln zł i w Krośnie 0,9 mln zł. 
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