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Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
liczba mieszkań i budynków wyposażonych w poszczególne instalacje i urządzenia tech-
niczne zwiększyła się w porównaniu z wynikami uzyskanymi w NSP 2011. Poprawa stopnia 
wyposażenia była efektem inwestycji gmin w rozwój infrastruktury technicznej sieci, prze-
prowadzonych remontów mających na celu podniesienie standardu zamieszkania najstar-
szych zasobów, jak również znacznej liczby dobrze wyposażonych budynków i mieszkań od-
dawanych do użytku. 

Zasoby mieszkaniowe  

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa 
podkarpackiego usytuowanych było 697,9 tys. mieszkań. Stanowiły one 4,6% mieszkań spisa-
nych w kraju. W porównaniu z wynikami NSP 2011 ich liczba zwiększyła się o 77,0 tys. miesz-
kań, tj. o 12,4% (w kraju o 12,8%). 

Wykres 1. Zasoby mieszkaniowe (stan w dniu 31 marca)1  

 

W przypadku mieszkań w miastach ich liczba wzrosła w porównaniu z wynikami NSP 2011 
o 47,4 tys. mieszkań, tj. o 16,0% i wyniosła 343,3 tys. mieszkań (w kraju odnotowano wzrost 
o 13,4%). Natomiast na wsiach liczba mieszkań wyniosła 354,5 tys. mieszkań i zwiększyła się 
o 29,7 tys. mieszkań, tj. o 9,1% (w kraju odnotowano wzrost o 11,6%). 

                                                           

1 Dane ostateczne 

W porównaniu z wynikami NSP 
2011 odnotowano wzrost liczby 
mieszkań o 12,4% 

15,9% 
Wzrost liczby budynków, do któ-
rych doprowadzone są jednocze-
śnie wodociąg, kanalizacja i cen-
tralne ogrzewanie w porównaniu 
z wynikami NSP 2011 

12,7% 
Wzrost liczby mieszkań z wodo-
ciągiem, ustępem i łazienką w po-
równaniu z wynikami NSP 2011 
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Wykres 2. Struktura zasobów mieszkaniowych według własności w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

W porównaniu z wynikami NSP 2011 w 2021 r. zwiększyła się liczba mieszkań stanowiących 
własność osób fizycznych, przy jednoczesnym spadku liczby mieszkań pozostających we wła-
daniu spółdzielni mieszkaniowych i gmin. 

Wśród właścicieli mieszkań dominują osoby fizyczne, które na moment spisu dysponowały 
580,6 tys. mieszkań, tj. 83,2% ogółu mieszkań wobec 75,7% w 2011 r. (w kraju ich udział wyno-
sił 75,8% wobec 64,2% w 2011 r.). Liczba tych mieszkań wzrosła w stosunku do liczby wykaza-
nej podczas poprzedniego spisu o 23,6% (w kraju o 33,2%). 

W strukturze własności mieszkań drugą pozycję pod względem udziału w liczbie mieszkań 
zajmowały w 2021 r. zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 12,7% (14,4% w 2011 r.), a ich liczba 
wynosiła 88,5 tys. (w kraju ich udział wynosił 15,0% w 2021 r. wobec 17,6% w 2011 r.). 

Trzecią, mniej liczną, grupą zasobów są mieszkania stanowiące własność gmin. W 2021 r. 
obejmowały 10,6 tys. mieszkań, co stanowiło 1,5% całkowitej liczby mieszkań (w 2011 r. ich 
odsetek wynosił 4,6%). W kraju udział mieszkań gminnych wynosił 4,4% wobec 8,4% w 2011 r. 

We władaniu zakładów pracy w momencie spisu pozostawało 1,3 tys. mieszkań, tj. 0,2% ogółu 
mieszkań (w kraju 0,4%). 

W gestii towarzystw budownictwa społecznego w 2021 r. było 2,0 tys. mieszkań, co stanowiło 
0,3% ogółu mieszkań (w kraju 0,8%). W 2021 r. 6,3 tys. mieszkań, tj. 0,9% ogółu zasobów 
mieszkaniowych (w kraju 1,4%) stanowiło własność pozostałych podmiotów. Najmniejszym 
udziałem charakteryzowały się mieszkania stanowiące własność Skarbu Państwa – 0,1% 
(0,6% w 2011 r.). 

W mieszkaniach na Podkarpaciu znajdowało się 2964,9 tys. izb, a ich liczba w porównaniu 
z 2011 r. zwiększyła się o 528,7 tys. izb, tj. o 21,7% (w kraju o 18,1%). W województwie podkar-
packim przeciętnie 1 mieszkanie składało się z 4,25 izb, a w kraju z 3,85 (w 2011 r. było to od-
powiednio 4,05 i 3,80). Przeciętna liczba izb w mieszkaniu była zróżnicowana w poszczegól-
nych powiatach województwa podkarpackiego. Wynosiła od 4,84 izb w powiecie krośnień-
skim do 3,48 izb w Przemyślu. 

Według stanu na 31 marca 2021 r. mieszkania znajdujące się w budynkach wybudowanych po 
1944 r. stanowiły 90,0% ogółu zasobów mieszkaniowych i w porównaniu z 2011 r. ich udział 
wzrósł o 5,7 p.proc. (w kraju odpowiednio 81,8% i o 6,0 p.proc.).  

Liczba mieszkań w budynkach wzniesionych przed 1918 r., czyli mających ponad 100 lat, wy-
niosła 16,7 tys. tj. 2,4% ogółu mieszkań (w kraju 6,7%), a ich udział w strukturze wiekowej bu-
dynków w porównaniu z wynikami poprzedniego spisu zmniejszył się odpowiednio 
o 1,1 p.proc. i o 2,3 p.proc. W budynkach najnowszych, czyli wybudowanych po 2017 r., znaj-
duje się z kolei 47,8 tys. mieszkań, tj. 6,9% ogółu mieszkań i jest nieznacznie, bo o 0,1 p.proc. 
wyższy niż w kraju. 

Biorąc pod uwagę okresy wybudowania budynków, w których znajdują się mieszkania, w po-
równaniu do średniej krajowej zasoby województwa podkarpackiego wypadają korzystniej. 
Mniejszy niż w kraju jest udział zasobów mieszkaniowych starych, czyli wybudowanych przed 
1945 r. (o 7,5 p.proc), a tylko nieznacznie niższy mieszkań wybudowanych w latach 2003–2011 
(o 0,8 p.proc.). 
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Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 liczba mieszkań przypa-
dających na 1000 ludności w województwie podkarpackim wynosiła 333,4 i był to najniższy 
wynik wśród województw. W Polsce na każde 1000 ludności przypadało średnio 400,4 miesz-
kań. 

Mapa 1. Mieszkania na 1000 ludności w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

Wśród powiatów województwa podkarpackiego największą liczbę mieszkań przypadających 
na 1000 ludności odnotowano w miastach na prawach powiatu: Rzeszowie – 470,8, następnie 
w Przemyślu – 430,0, Krośnie – 405,8 oraz w Tarnobrzegu – 400,4. Najmniej mieszkań przypa-
dało w powiecie kolbuszowskim, następnie ropczycko-sędziszowskim i w brzozowskim (od-
powiednio 290,4, 291,4 i 293,2). 

Według wstępnych danych powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności we-
dług stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 58 677,6 tys. m2 i w stosunku do 2011 r. zwiększyła się 
o 22,2% (w kraju odnotowano wzrost o 20,7%). Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszka-
nia w województwie podkarpackim była najwyższa w kraju i wyniosła 84,1 m2 (w Polsce 
75,0 m2). W porównaniu z 2011 r. przeciętna powierzchnia wzrosła o 4,6 m2 i był to również 
najwyższy wśród województw przyrost powierzchni użytkowej na 1 mieszkanie od 2011 r. 
(w kraju wzrosła o 3,0 m2). 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania w wo-
jewództwie podkarpackim 
była o 9,1 m2 większa niż 
średnio w kraju 
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Mapa 2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w 2021 r. (stan w dniu 31 marca)

 

Wśród powiatów województwa podkarpackiego największą przeciętną powierzchnię użyt-
kową 1 mieszkania odnotowano w powiecie rzeszowskim – 99,3 m2, następnie w przemyskim 
– 95,1 m2 oraz w krośnieńskim – 94,4 m2. Najmniejsze mieszkania występowały w Przemyślu, 
następnie w Tarnobrzegu i Rzeszowie (odpowiednio 62,7 m2, 66,6 m2 i 68,4 m2). Z kolei naj-
większym przyrostem przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania w porównaniu z wyni-
kami NSP 2011 charakteryzował się powiaty rzeszowski (o 7,8 m2), następnie dębicki (o 7,1 m2) 
i sanocki (o 7,0 m2). Najmniejszy wzrost wystąpił w Rzeszowie oraz Krośnie (odpowiednio  
o 1,7 m2 i 2,2 m2). 

Wyposażenie mieszkań w instalacje 

Na koniec marca 2021 r. liczba mieszkań wyposażonych w trzy podstawowe instalacje sani-
tarno-techniczne, tj. wodociąg, ustęp i łazienkę, wyniosła 617,1 tys. Stanowiły one 88,4% 
ogółu mieszkań zlokalizowanych na terenie województwa (w kraju udział takich mieszkań wy-
niósł 90,1%). Jednocześnie w 64,7% mieszkań występowały dodatkowo centralne ogrzewanie 

i gaz z sieci (w kraju w 49,9%). 

W 2021 r. w najbardziej powszechną instalację, jaką jest wodociąg, wyposażonych było 
658,4 tys. mieszkań (tj. 94,3% ogółu mieszkań). W porównaniu z NSP 2011 liczba mieszkań 
z wodociągiem wzrosła o 13,2% (w kraju o 11,5%). Zwiększyła się również liczba mieszkań z ła-
zienką (o 12,7%) oraz z ustępem spłukiwanym wodą bieżącą (o 12,8%), a ich udziały w miesz-
kaniach ogółem wyniosły odpowiednio 88,4% i 90,8%.  

W centralne ogrzewanie wyposażonych było 569,0 tys. mieszkań, tj. o 21,1% więcej niż 
w 2011 r. (w kraju o 16,0%), a ich udział w ogólnej liczbie mieszkań w województwie wyniósł 
81,5% (w Polsce 82,5%). W porównaniu z wynikami NSP 2011 wzrosła także liczba mieszkań 
wyposażonych w gaz z sieci, których na koniec marca 2021 r. było 543,9 tys., tj. o 18,3% więcej 
niż w 2011 r. (w kraju takich mieszkań przybyło 17,0%). Ich udział w ogóle mieszkań wyniósł 
77,9% i był zdecydowanie wyższy niż przeciętnie w Polsce, gdzie odsetek takich mieszkań sta-
nowił 58,2%. W 2011 r. było to odpowiednio 74,0% i 56,1%. 

W województwie podkarpac-
kim odnotowano największy 
w kraju odsetek mieszkań 
wyposażonych w gaz z sieci 
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Tablica 1. Wyposażenie mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

2011=100 
w tys. 

Mieszkania ogółem 620,9 697,9 112,4 

w tym wyposażone w:    

wodociąga, ustęp i łazienkę 547,6 617,1 112,7 

z c.o.b i gazem z sieci 392,4 451,5 115,1 

wodociąga 581,5 658,4 113,2 

ustęp 562,0 633,9 112,8 

łazienkę 547,8 617,1 112,7 

c.o.b 470,0 569,0 121,1 

gaz z sieci 459,7 543,9 118,3 

a Dotyczy mieszkań, w obrębie których znajduje się kran z wodą bieżącą.  b Dotyczy mieszkań wyposażonych 
w centralne ogrzewanie z sieci, ogrzewanie zbiorowe ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomiesz-
kaniowy, centralne ogrzewanie indywidualne i ogrzewanie nieokreślonego typu. 

Tablica 2. Mieszkania według rodzaju paliw i źródeł energii stosowanych do ogrzewania 
w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 

Mieszkania wg wykorzystywanego paliwa 
/ źródła energii: 

ogółem 
z c.o. ogrze-

wane indywi-
dualnie 

z brakiem 
c.o. ogrze-

wane w inny 
sposóba 

w tysiącach 

Razem 457,9 335,3 122,6 

Węgiel kamienny 87,0 69,9 17,2 

Węgiel brunatny 14,2 9,6 4,6 

Gaz ziemny 117,9 99,3 18,6 

Gaz ciekły 2,0 1,2 0,7 

Biogaz 0,1 0,0 0,0 

Olej opałowy 0,3 0,2 0,1 

Bioolej 0,0 0,0 0,0 

Energia elektryczna 1,9 0,6 1,2 

Drewno 162,4 121,2 41,2 

Biomasa pochodząca z produkcji rolnej 0,1 0,1 0,0 

Energia słoneczna 0,4 0,3 0,1 

Energia pozyskiwana z otoczenia 1,2 0,7 0,5 

Pozostałe 0,3 0,2 0,1 

Nieustalone 70,1 31,9 38,2 

a Dotyczy mieszkań ogrzewanych z wykorzystaniem pieców (np. kaflowych) lub innych przenośnych urządzeń 
na paliwa stałe oraz pozostałych przenośnych urządzeń wytwarzających ciepło. 
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Liczba mieszkań ogrzewanych indywidualnie (tj. niekorzystających z centralnego ogrzewania 
z sieci lub ogrzewania zbiorowego ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomiesz-
kaniowy) wyniosła 335,3 tys., natomiast mieszkań ogrzewanych z wykorzystaniem pieców 
(np. kaflowych) lub innych przenośnych urządzeń na paliwa stałe oraz pozostałych przeno-
śnych urządzeń wytwarzających ciepło było 122,6 tys. W przypadku tych mieszkań najczęściej 
wykorzystywanym paliwem do ogrzewania było drewno, następnie gaz ziemny i węgiel ka-
mienny, najrzadziej natomiast bioolej i biogaz. 

Wyposażenie budynków w urządzenia techniczne 

Spośród budynków, w których zlokalizowane były mieszkania, komplet urządzeń technicz-
nych, tj. wodociąg, kanalizację i centralne ogrzewanie, doprowadzony był do 326,8 tys. bu-
dynków. Ich udział w ogólnej liczbie budynków z mieszkaniami wyniósł 70,4% (w kraju 71,2%). 
W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba takich budynków wzrosła o 15,9% (w kraju o 7,5%). 
Wśród budynków z podstawowymi urządzeniami technicznymi 263,4 tys. budynków wyposa-
żonych było dodatkowo w gaz z sieci, tj. 56,7% ogółu budynków z mieszkaniami (w kraju 
35,1%). Według wyników NSP 2011 odsetek ten stanowił odpowiednio 52,4% i 31,3%. 

Według stanu na 31 marca 2021 r. spośród 464,2 tys. budynków, w których zlokalizowane były 
mieszkania, 92,8% stanowiły budynki podłączone do wodociągu (w Polsce 93,4%). W porów-
naniu z 2011 r. liczba takich budynków wzrosła o 8,6% (w kraju o 9,3%). W kanalizację wyposa-
żonych było 407,3 tys. budynków, tj. 87,7% ogółu budynków z mieszkaniami (w kraju 89,4%), 
a ich liczba wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 11,3% (kraju o 11,0%).  

Centralne ogrzewanie funkcjonowało w 351,8 tys. budynków, tj. w 75,8% ogółu budynków 
z mieszkaniami (w kraju 76,0%), a ich liczba zwiększyła się w okresie międzyspisowym 
o 24,4% (w kraju o 13,8%). Do sieci gazowej podłączonych było natomiast 339,1 tys. budyn-
ków, tj. o 24,3% więcej niż w 2011 r. (w Polsce o 40,2%), a ich udział wyniósł 73,1% ogólnej 
liczby budynków z mieszkaniami (w kraju 44,1%). 

Tablica 3. Budynki według stopnia wyposażenia w urządzenia techniczne (stan w dniu 
31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

2011=100 
w tys. 

Budynki ogółem 413,8 464,2 112,2 

w tym wyposażone w:       

wodociąg, kanalizację i c.o.a 282,0 326,8 115,9 

w tym z gazem z sieci 216,7 263,4 121,5 

wodociąg, kanalizację bez c.o. 83,5 80,3 96,1 

wodociąg 396,3 430,6 108,6 

kanalizację 366,0 407,3 111,3 

c.o.a 282,9 351,8 124,4 

gaz z sieci 272,8 339,1 124,3 

a Dotyczy budynków wyposażonych w centralne ogrzewanie z sieci, ogrzewanie zbiorowe ze źródła ciepła zasi-
lającego jeden budynek wielomieszkaniowy, centralne ogrzewanie indywidualne i ogrzewanie nieokreślonego 
typu. 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie prosimy o zamieszczenie infor-
macji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 

W porównaniu z wynikami 
NSP 2011 odnotowano wzrost 
o 15,9% liczby budynków wy-
posażonych w komplet urzą-
dzeń technicznych, tj. wodo-
ciąg, kanalizację i centralne 
ogrzewanie 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan 
Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel.: 17 853 57 55 

 

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 

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania 

NSP 2021. Wyniki wstępne – informacja sygnalna 

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – obszar tematyczny: Narodowe Spisy Powszechne 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Mieszkanie 

Mieszkanie wyposażone w instalacje sanitarno-techniczne 

Mieszkanie wyposażone w wodociąg 

Mieszkanie wyposażone w kanalizację 

Mieszkanie wyposażone w łazienkę 

Mieszkanie wyposażone w ustęp 

Mieszkanie wyposażone w centralne ogrzewanie 

Mieszkanie wyposażone w gaz z sieci 

Budynek 

Budynek wyposażony w wodociąg 

Budynek wyposażony w kanalizację 

Budynek wyposażony w centralne ogrzewanie 

Budynek wyposażony w gaz z sieci 
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https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/nsp-2021-wyniki-wstepne-informacja-sygnalna,7,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/raport-zawierajacy-wstepne-wyniki-nsp-2021,6,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/raport-zawierajacy-wstepne-wyniki-nsp-2021,6,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/202,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/622,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1144,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3587,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1143,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1164,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/208,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/208,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1133,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/26,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1032,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1033,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1127,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1134,pojecie.html

