
 

INFORMACJE SYGNALNE 

17.07.2018 r. Budownictwo mieszkaniowe w województwie  
łódzkim w 2017 r.  
 

 W 2017 r. w województwie łódzkim oddano do użyt-
kowania 6,8 tys. budynków, tj. o 5,4% więcej niż rok wcze-
śniej, wśród których 4,8 tys. stanowiły nowe budynki 
mieszkalne (wzrost o 7,7%). Liczba mieszkań oddanych do 
użytkowania wzrosła w analizowanym okresie o 5,8%. 
Wzrosła również liczba rozpoczętych inwestycji mieszka-
niowych (o 17,0%) oraz mieszkań, na realizację których 
wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem 
budowlanym (o 6,1%). Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. 
zasoby mieszkaniowe województwa łódzkiego wyniosły 

1016,3 tys. mieszkań, tj. o 0,6% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 

Tablica 1. Budynki oddane do użytkowania w województwie łódzkim w 2017 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Budynki oddane do użytkowania 

ogółem w tym budynki mieszkalne 

 kubatura w m3  kubatura w m3 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM 6754 13906427 4843 4407762 

miasta 2188 5794740 1593 2027071 

w tym Łódź 653 3113684 534 1064483 

wieś 4566 8111687 3250 2380691 

w tym BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE 

OGÓŁEM 6225 6401311 4590 3550978 

miasta 1783 2099037 1353 1198202 

w tym Łódź 432 567314 373 403497 

wieś 4442 4302274 3237 2352776 

Budynki 

W 2017 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania 6,8 tys. budynków (o 5,4% wię-
cej niż rok wcześniej), z czego 71,7% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,8 tys. budynków 
mieszkalnych oddanych do użytkowania 94,8% (4,6 tys.) powstało w ramach budownictwa in-
dywidualnego. Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania na wsi była ponad 
dwukrotnie wyższa niż w miastach. W miastach województwa łódzkiego oddano 1,6 tys. budyn-
ków mieszkalnych, w tym 534 w Łodzi, natomiast na terenach wiejskich – 3,3 tys. budynków. 

W 2017 r. wśród budynków oddanych do użytkowania 4,8 tys. to nowe budynki mieszkalne, 
w których powstało 7,3 tys. mieszkań (o 6,8% więcej niż 2016 r.) stanowiących 97,5% wszystkich 
mieszkań oddanych w tym okresie. Pozostałe 2,5% mieszkań powstało w wyniku rozbudowy 
budynków mieszkalnych lub przebudowy i adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych. Wśród 
mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach 66,7% stanowiły lokale wybudowane 
w ramach budownictwa indywidualnego, a 29,9% - przez deweloperów. Udział mieszkań spół-
dzielczych, komunalnych i społecznych czynszowych wyniósł łącznie 3,4%. 

 

     105,8 
Wzrost liczby mieszkań od-
danych do użytkowania  

Spośród 6,8 tys. oddanych 
do użytkowania budynków  
4,8 tys. tj. 71,7% stanowiły  
budynki mieszkalne. 

W nowych budynkach 
mieszkalnych przekazano do 
użytkowania 7,3 tys. miesz-
kań, tj. o 6,8% więcej niż rok 
wcześniej. 
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Tablica 2. Nowe budynki mieszkalne1 oddane do użytkowania według form budownictwa  
w województwie łódzkim w 2017 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Budynki 
Kubatura  

w m3 Mieszkania Izby 

Powierzch-
nia użyt-

kowa 
mieszkań 

w m2 

Przeciętna 
powierzch-

nia  
1 mieszka-
nia w m2 

OGÓŁEM 4756 4294131 7286 32385 827621 113,6 

miasta 1590 2007801 4100 15311 377987 92,2 

wieś 3166 2286330 3186 17074 449634 141,1 

Budownictwo:       

indywidualne  4505 3460743 4862 25407 674818 138,8 

spółdzielcze 5 46053 150 465 8919 59,5 

przeznaczone na 
 sprzedaż lub       
 wynajem 242 762574 2180 6296 139651 64,1 

komunalne 2 8311 33 55 1465 44,4 

społeczne czyn-
szowe 2 16450 61 162 2768 45,4 

Mieszkania oddane do użytkowania 

W 2017 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania 7473 mieszkania tj. o 5,8% więcej 
niż w 2016 r. (w Polsce liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 9,2%). O wzroście 
liczby oddanych mieszkań w województwie łódzkim zadecydował wzrost liczby przekazanych 
mieszkań zarówno na terenach wiejskich – o 8,9% (w Polsce wzrost o 7,0%), jak 
i w miastach – o 3,4% (w Polsce wzrost o 10,4%).  

 

Wykres 1. Mieszkania oddane do użytkowania w województwie łódzkim w latach 2015 - 2017 

 

 

                                                           

1 Bez tych części budynków mieszkalnych, które zostały oddane do użytkowania jako część druga i dalsze, bez 
domów letnich i domków wypoczynkowych oraz rezydencji wiejskich nieprzystosowanych do stałego zamiesz-
kania oraz bez budynków zbiorowego zamieszkania. 

Wzrost liczby oddanych do 
użytkowania mieszkań odno-
towano zarówno na terenach 
wiejskich (o 8,9%), jak i w mia-
stach (o 3,4%). 
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Tablica 3. Mieszkania oddane do użytkowania według form budownictwa w województwie łódzkim  
w 2017 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Mieszkania Izby 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania  

w m2 

 2016=100  2016=100  2016=100 

OGÓŁEM 7473 105,8 33090 107,1 113,3 101,3 

miasta 4177 103,4 15564 106,2 92,2 102,4 

wieś 3296 108,9 17526 108,0 139,9 99,2 

Budownictwo:       

indywidualne 5028 99,9 26058 102,0 137,7 103,1 

spółdzielcze 150 312,5 465 298,1 59,5 113,8 

przeznaczone na    
 sprzedaż lub  
 wynajem 2201 124,3 6350 133,5 64,0 106,8 

komunalne 33 18,5 55 16,1 44,4 108,6 

społeczne czyn- 
 szowe 61 762,5 162 12 razy 45,4 114,1 

 

Dominującą formą budownictwa w województwie łódzkim było budownictwo indywidu-
alne. Liczba mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych nieznacznie jednak  
(o 0,1%) spadła w porównaniu z 2016 r., a ich udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do 
użytkowania zmniejszył się z 71,3% w 2016 r. do 67,3% w 2017 r. Kolejne, pod względem udziału, 
było budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem (29,5% ogólnej liczby mieszkań od-
danych do użytkowania). W 2017 r. deweloperzy przekazali do eksploatacji o 24,3% mieszkań 
więcej niż rok wcześniej. W omawianym okresie oddano również do użytkowania prawie 8 razy 
więcej mieszkań społecznych czynszowych, stanowiących 0,8% ogółu oraz ponad trzykrotnie 
więcej mieszkań spółdzielczych, których udział stanowił 2,0%. Głęboki spadek natomiast od-
notowano w przypadku mieszkań komunalnych (o 81,5%), stanowiących 0,4% ogółu. W 2017 r. 
nie przekazano w województwie łódzkim żadnego mieszkania zakładowego wobec 25 mieszkań 
oddanych w ramach takiej formy budownictwa rok wcześniej. 

 

Wykres 2. Struktura mieszkań oddanych do użytkowania według form budownictwa  
           w województwie łódzkim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej mieszkań prze-
kazali do użytkowania inwe-
storzy indywidualni – 67,3% 
ogółu oraz deweloperzy – 
29,5%. 
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Tablica 4. Mieszkania oddane do użytkowania według podregionów i powiatów w województwie 
    łódzkim w 2017 r. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba mieszkań 

ogółem 

w tym w budynkach 

na 1000 
ludności indywidu-

alnych 

na sprze-
daż lub 

wynajem 

społecz-
nych czyn-
szowych 

spółdziel-
czych 

OGÓŁEM 7473 5028 2201 61 150 3,0 

Podregion łódzki 1450 1292 129 - - 3,8 

Powiaty:       

brzeziński 95 95 - - - 3,1 

łódzki wschodni 259 255 4 - - 3,7 

pabianicki  373 290 83 - - 3,1 

zgierski 723 652 42 - - 4,4 

Podregion m. Łódź 2520 674 1763 51 28 3,6 

Miasto naprawach  
 powiatu: 
 Łódź 2520 674 1763 51 28 3,6 

Podregion piotr-
kowski 1479 1338 131 10 - 2,5 

Powiaty:       

bełchatowski 291 291 - - - 2,6 

opoczyński 175 175 - - - 2,3 

piotrkowski 304 304 - - - 3,3 

radomszczański 295 253 42 - - 2,6 

tomaszowski 217 206 1 10 - 1,8 

Miasto na prawach  
 powiatu: 
 Piotrków Trybu- 
 nalski 197 109 88 - - 2,7 

Podregion sieradzki 1284 1142 121 - 21 2,9 

Powiaty:       

łaski 149 128 - - 21 3,0 

pajęczański 151 151 - - - 2,9 

poddębicki 199 132 67 - - 4,8 

sieradzki 275 221 54 - - 2,3 

wieluński 137 137 - - - 1,8 

wieruszowski 162 162 - - - 3,8 

zduńskowolski 211 211 - - - 3,1 
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Tablica 4. Mieszkania oddane do użytkowania według podregionów i powiatów w województwie 
     łódzkim w 2017 r. (dok.). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba mieszkań 

ogółem 

w tym w budynkach 

na 1000 
ludności indywidu-

alnych 

na sprze-
daż lub 

wynajem 

społecz-
nych czyn-
szowych 

spółdziel-
czych 

Podregion skiernie 
 wicki 740 582 57 - 101 2,0 

Powiaty:       

kutnowski 209 117 26 - 66 2,1 

łęczycki 55 55 - - - 1,1 

łowicki 149 124 25 - - 1,9 

rawski 137 102 - - 35 2,8 

skierniewicki 97 97 - - - 2,5 

Miasto na prawach  
 powiatu: 
 Skierniewice 93 87 6 - - 1,9 

 

Mieszkania oddane do użytkowania - wskaźniki 

W 2017 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania  
w województwie łódzkim wyniosła 113,3 m2, przy czym na terenach wiejskich było to 139,9 m2,  
a w miastach – 92,2 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa była większa niż przed rokiem  
o 1,3%, jednak wzrost dotyczył mieszkań w miastach – o 2,4%, na terenach wiejskich średnia 
powierzchnia zmniejszyła się o 0,8%. Wzrost przeciętnej powierzchni mieszkania oddanego do 
użytkowania w województwie łódzkim wynikał ze zwiększenia powierzchni budowanych miesz-
kań we wszystkich rodzajach budownictwa, najbardziej w budownictwie społeczno czynszo-
wym – o 14,1% i spółdzielczym – o 13,8%. 

Analiza przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania wśród powiatów wskazuje, że naj-
mniejszą powierzchnią charakteryzowały się lokale oddane do użytkowania w Łodzi  
(75,9 m2), Piotrkowie Trybunalskim (87,8 m2) oraz w powiatach kutnowskim (101,0 m2) i poddę-
bickim (103,1 m2). Największe przeciętnie mieszkania zostały wybudowane przez inwestorów 
indywidualnych w powiatach: wieluńskim (160,5 m2), łódzkim wschodnim (153,5 m2), w Skiernie-
wicach (146,3 m2) oraz w powiecie pabianickim (145,4 m2). Spośród wszystkich form budownic-
twa najmniejsze mieszkania pod względem powierzchni powstały w powiecie zgierskim i były 
to lokale komunalne (43,4 m2) oraz w Łodzi i powiecie tomaszowski – mieszkania społeczne  
czynszowe (odpowiednio 44,9 m2 i 48,0 m2 ). Deweloperzy mieszkania o najmniejszej przeciętnie 
powierzchni przekazali w Piotrkowie Trybunalskim (51,9 m2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania wzrosła 
w ujęciu rocznym o 1,3%, do 
poziomu 113,3 m2.. 

Mieszkania o najmniejszej 
powierzchni użytkowej prze-
kazano w Łodzi (75,9 m2),  
a o największej w powiecie 
wieluńskim (160,5 m2). 
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Wykres 3. Mieszkania oddane do użytkowania według powiatów w województwie łódzkim  
   w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania według  
    podregionów i powiatów w województwie łódzkim w 2017 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 

ogółem 

w tym w budynkach 

indywidu-
alnych 

na sprze-
daż lub 

wynajem 

społecz-
nych czyn-
szowych 

spółdziel-
czych 

komunal-
nych 

OGÓŁEM 113,3 137,7 64,0 45,4 59,5 44,4 

Podregion łódzki 139,5 147,5 81,2 - - 43,4 

Powiaty:       

brzeziński 132,3 132,3 - - - - 

łódzki wschodni 153,5 154,2 112,0 - - - 

pabianicki  145,4 161,6 88,8 - - - 

zgierski 132,4 140,8 63,1 - - 43,4 

Podregion m. Łódź 75,9 110,3 63,9 44,9 63,1 51,3 

Miasto naprawach 
 powiatu: 
 Łódź 75,9 110,3 63,9 44,9 63,1 51,3 
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Tablica 5. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania według  
    podregionów i powiatów w województwie łódzkim w 2017 r. (dok.). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 

ogółem 

w tym w budynkach 

indywidu-
alnych 

na sprze-
daż lub 

wynajem 

społecz-
nych czyn-
szowych 

spółdziel-
czych 

komunal-
nych 

Podregion piotrkowski 127,1 134,9 53,8 48,0 - - 

Powiaty:       

bełchatowski 139,1 139,1 - - - - 

opoczyński 129,7 129,7 - - - - 

piotrkowski 126,2 126,2 - - - - 

radomszczański 129,7 141,9 56,3 - - - 

tomaszowski 142,6 147,3 115,0 48,0 - - 

Miasto na prawach  
 powiatu: 
 Piotrków Trybunalski 87,8 116,7 51,9 - - - 

Podregion sieradzki 133,9 143,7 55,5 - 55,1 - 

Powiaty:       

łaski 129,5 141,7 - - 55,1 - 

pajęczański 137,5 137,5 - - - - 

poddębicki 103,1 128,8 52,6 - - - 

sieradzki 130,7 148,2 59,1 - - - 

wieluński 160,5 160,5 - - - - 

wieruszowski 144,2 144,2 - - - - 

zduńskowolski 142,7 142,7 - - - - 

Podregion skierniewicki 125,3 142,4 66,7 - 59,4 - 

Powiaty:       

kutnowski 101,0 131,4 60,7 - 63,1 - 

łęczycki 139,7 139,7 - - - - 

łowicki 131,0 146,2 55,9 - - - 

rawski 125,0 149,9 - - 52,3 - 

skierniewicki 140,7 140,7 - - - - 

Miasto na prawach  
 powiatu: 
 Skierniewice 146,3 146,9 137,7 - - - 
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Drugą miarą charakteryzującą zakończone inwestycje mieszkaniowe jest przeciętna liczba 
izb w mieszkaniu. W 2017 r. wskaźnik ten na terenie województwa łódzkiego (podobnie, jak rok 
wcześniej) ukształtował się na poziomie 4,4. Zmniejszyła się jednocześnie dysproporcja wiel-
kości mieszkań między miastem a wsią, mierzona liczbą izb. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 
oddanym do użytkowania w miastach wyniosła 3,7 (3,6 w 2016 r.), natomiast na terenach wiej-
skich – 5,3 (5,4 przed rokiem).  

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 mieszkańców województwa łódzkiego 
wzrosła z 2,8 w 2016 r. do 3,0 w 2017 r. W przekroju terytorialnym największą wartość wskaźnik ten 
osiągnął w powiatach: poddębickim – 4,8, zgierskim – 4,4 oraz wieruszowskim – 3,8. 

W 10 powiatach w 2017 r. oddano do użytkowania wyłącznie mieszkania wybudowane  
w ramach budownictwa indywidualnego. Najniższy odsetek mieszkań indywidualnych odnoto-
wano w Łodzi, gdzie stanowiły one 26,7% ogółu, a 70,0% mieszkań to inwestycje deweloperskie.  

Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem budowlanym  

W 2017 r. na terenie województwa łódzkiego wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia 
z projektem budowlanym na budowę 11568 mieszkań, tj. o 6,1% więcej niż przed rokiem. Naj-
więcej pozwoleń budowlanych otrzymali inwestorzy indywidualni – 58,3% ogółu, 40,4% doty-
czyło budowy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, a 1,3% – mieszkań komu-
nalnych. 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto 

W 2017 r. rozpoczęto budowę 8928 mieszkań, tj. o 17,0% mieszkań więcej niż przed rokiem. 
Największy udział w ogólnej liczbie mieszkań rozpoczętych mieli inwestorzy indywidualni 
(65,2%). Mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem stanowiły 33,4% wszystkich rozpo-
czętych inwestycji, mieszkania spółdzielcze – 1,0%, a komunalne i społeczne czynszowe 
– po 0,2%.  

 

Tablica 6. Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia  
 z projektem budowlanym budowy oraz mieszkania, których budowę rozpoczęto  
 w województwie łódzkim w 2017 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Pozwolenia i zgłoszenia z projektem 
budowlanym budowy mieszkań 

Mieszkania, których budowę rozpo-
częto 

 2016=100  2016=100 

OGÓŁEM 11568 106,1 8928 117,0 

Budownictwo:     

indywidualne 6744 103,2 5819 105,5 

spółdzielcze - x 93 442,9 

przeznaczone na sprze-
daż lub wynajem 4678 116,5 2983 146,2 

komunalne 146 50,5 18 225,0 

społeczne czynszowe - x 15 31,3 

 

Zasoby mieszkaniowe 

Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. zasoby mieszkaniowe województwa łódzkiego wynosiły  
1016,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 70318,2 tys. m², w których znajdowało się 
3661,3 tys. izb. W porównaniu z 2016 r. w województwie łódzkim przybyło 6,4 tys. mieszkań 
(wzrost o 0,6%). Łączna powierzchnia użytkowa wzrosła o 726,8 tys. m² (tj. o 1,0%), a liczba izb 
o 28,3 tys. (tj. o 0,8%). W miastach liczba mieszkań zwiększyła się o 3,8 tys., tj. o 0,5%, a na wsi 
o 2,7 tys., tj. o 0,9%. Najwięcej mieszkań przybyło w Łodzi – 2,4 tys., co stanowiło 35,1% przyrostu 
mieszkań w województwie. 

 

 

Przeciętna liczba izb  
w mieszkaniu ukształtowała 
się (podobnie, jak rok wcze-
śniej) na poziomie 4,4. Wskaź-
nik mieszkań oddanych do 
użytkowania na 1000 ludności 
zwiększył się w ujęciu rocz-
nym do 3,0. 

Wydano 11,6 tys. pozwo-
leń na budowę lub zgłoszeń  
z projektem budowlanym  
(o 6,1% więcej niż rok wcze-
śniej). 

Na koniec 2017 r. zasoby 
mieszkaniowe ukształtowały 
się na poziomie 1016,3 tys. 
mieszkań, tj. o 0,6% więcej niż 
rok wcześniej. 

  Rozpoczęto 8,9 tys.  
inwestycji mieszkaniowych 
(o 17,0% więcej niż w 2016 
r.). 
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Tablica 7. Zasoby mieszkaniowe a w województwie łódzkim w 2017 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Mieszkania Izby 

Powierzchnia  
użytkowa w tys. m 2 

w tysiącach 

OGÓŁEM 1016,3 3661,3 70318,2 

miasta 707,5 2372,4 42145,6 

w tym Łódź 356,4 1097,8 19317,8 

wieś 308,8 1288,9 28172,5 

a Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych 

W 2017 r. w miastach województwa łódzkiego znajdowało się prawie 70% ogółu mieszkań,  
z czego połowa w Łodzi. Wśród powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatów) najwięcej 
mieszkań zlokalizowanych było w powiatach: zgierskim (6,6%), pabianickim (5,0%) i tomaszow-
skim (4,5%). Najmniejszy udział w zasobach mieszkaniowych województwa posiadał powiat brze-
ziński (1,1%). 

Miernikiem określającym warunki mieszkaniowe ludności są między innymi: przeciętna 
liczba osób oraz izb w mieszkaniu, przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (w m2) oraz 
przeciętna powierzchnia użytkowa (w m2) przypadająca na 1 osobę.  

W świetle zgromadzonych danych warunki mieszkaniowe w województwie łódzkim, w sto-
sunku do roku poprzedniego, uległy poprawie. 

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu pozostała na poziomie sprzed roku i wynosiła 3,60  
(w miastach 3,35 a na wsi 4,17). Zmniejszyła się natomiast przeciętna liczba osób przypadają-
cych na 1 mieszkanie, która ukształtowała się na poziomie 2,44 (w 2016 r. – 2,46). W miastach 
wskaźnik ten przyjął wartość 2,20, a na wsi – 2,99. 

Najbardziej zaludnione mieszkania odnotowano w powiecie wieruszowskim, gdzie prze-
ciętna liczba osób przypadających na 1 mieszkanie wynosiła 3,11. Najmniej zaludnione były 
mieszkania w Łodzi – 1,94.  

Tablica 8. Podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych a w województwie łódzkim w 2017 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przeciętna 

liczba izb  
w mieszkaniu 

liczba osób powierzchnia użytkowa w m 2 

na 1 mieszka-
nie 

na 1 izbę 1 mieszkania na 1 osobę 

OGÓŁEM 3,60 2,44 0,68 69,2 28,4 

miasto 3,35 2,20 0,65 59,6 27,1 

w tym Łódź 3,08 1,94 0,63 54,2 28,0 

wieś 4,17 2,99 0,72 91,2 30,5 

a Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych 

W porównaniu z 2016 r. wzrosła przeciętna powierzchnia użytkowa (w m2) zarówno w prze-
liczeniu na 1 mieszkanie, jak i przypadająca na 1 osobę. Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania w województwie łódzkim w 2017 r. wynosiła 69,2 m2 (w 2016 r. – 68,9 m2). W miastach 
wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 59,6 m2, a na wsi – 91,2 m2. Mieszkania na wsi były 
więc średnio o 31,6 m2 większe niż te w miastach. Największe mieszkania znajdowały się w po-
wiecie łódzkim wschodnim, gdzie przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła 96,2 m2, a naj-
mniejsze w Łodzi – 54,2 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w przeliczeniu na 
1 osobę zwiększyła się, w analizowanym okresie, o 0,4 m2 i wyniosła 28,4 m2 (w miastach  
– 27,1 m2, a na wsi – 30,5 m2 ). Użytkownik mieszkania na wsi miał więc do dyspozycji mieszkanie 
o powierzchni użytkowej średnio o 3,4 m 2  większej niż użytkownik mieszkania w mieście. Miesz-
kania o największej powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę odnotowano w powiecie 
łódzkim wschodnim – 33,1 m2, a o najmniejszej w powiecie kutnowskim – 25,6 m2. 

Przeciętna liczba izb  
w mieszkaniu wyniosła (po-
dobnie jak rok wcześniej) 
3,60. Liczba osób przypadają-
cych na 1 mieszkanie zmniej-
szyła się do 2,44. 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa zarówno w przeli-
czeniu na 1 mieszkanie, jak  
i przypadająca na 1 osobę 
wzrosła odpowiednio o 0,3 m2 
i o 0,4 m2. 
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