
DZIAŁ VII
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. 
MIESZKANIA

Uwagi metodologiczne

Infrastruktura komunalna

1. Informacje o urządzeniach i usługach komunal-
nych opracowano metodą rodzaju działalności, 
tj. według kryterium przeznaczenia urządzeń, nieza-
leżnie od przeważającego rodzaju działalności pod-
miotu gospodarczego.

Dane o urządzeniach komunalnych dotyczą urzą-
dzeń czynnych.

2. Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 
i gazowej obejmują sieć obsługującą gospodarstwa 
domowe i innych użytkowników.

Informacje o długości sieci wodociągowej i ga-
zowej dotyczą sieci rozdzielczej (bez przyłączy pro-
wadzących do budynków mieszkalnych i innych 
obiektów) oraz sieci przesyłowej (magistralnej), 
tj. przewodów doprowadzających do sieci rozdziel-
czej wodę i od 2003 r. — gaz .

Dane o długości sieci kanalizacyjnej, oprócz 
przewodów ulicznych, uwzględniają kolektory, 
tj. przewody odbierające ścieki z sieci ulicznej; nie 
uwzględniają natomiast kanałów przeznaczonych 
wyłącznie do odprowadzania wód opadowych.

Przez przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne 
i gazowe prowadzące do budynków mieszkalnych 
(łącznie z budynkami zbiorowego zamieszkania, 
jak np.: hotele pracownicze, domy studenckie i in-
ternaty, domy opieki społecznej) rozumie się odga-
łęzienia łączące poszczególne budynki z siecią 
rozdzielczą lub w przypadku kanalizacji – z siecią 
ogólnospławną.

3. Zdrój uliczny jest to urządzenie zainstalowane 
do ulicznego przewodu wodociągowego, służące 
do pobierania wody przez ludność bezpośrednio 
z tego przewodu.

4. Dane o korzystających z wodociągu i  kana-
lizacji obejmują ludność zamieszkałą w budynkach 
mieszkalnych dołączonych do określonej sieci.

Dane o korzystających z gazu dotyczą ludności 
w mieszkaniach wyposażonych w instalacje gazu 
z sieci.

Dane o ludności korzystającej z wodociągu, ka-
nalizacji i gazu obejmują również ludność w budyn-
kach zbiorowego zamieszkania.

5. Dane o liczbie odbiorców i zużyciu energii 
elektrycznej obejmują również gospodarstwa do-
mowe, których głównym źródłem utrzymania jest 
dochód z użytkowanego gospodarstwa indywidual-
nego w rolnictwie.

Dane o zużyciu energii elektrycznej i gazu z sieci 
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Methodological notes

Municipal infrastructure

1. Information regarding municipal installa-tions  
and services  was compiled using the kind-of-
-activity method, i.e., according to the criterion of 
installation designation, regardless of the predomi-
nant kind of activity of the economic entity.

Data regarding municipal installations concern 
operative installations.

2. Information regarding the length of the wa-ter 
supply, the sewage systems and gas supply system 
includes systems servicing households and others.

Information regarding the length of the water 
supply and gas supply network concerns distribu-
tion network (excluding connections leading to re-
sidential buildings and other constructions) as well 
as the transmission (main) network, i.e. conduits 
providing water to the distribution network and since 
2003 — gas.

Data regarding the length of the sewage ne-
twork, apart from street conduits, include collec-
tors, i.e., conduits receiving sewage from the street 
network; while they do not include sewers designed 
exclusively for draining run-off.

Water supply, sewage and gas supply con-
nections leading to residential buildings (including 
buildings with multiple residents, e.g.: employee 
boarding houses, student dormitories and boarding 
schools, social welfare homes) are understood as 
branches linking individual buildings with the distri-
bution system or in case of the sewage system – 
with the main drainage system.

3. As street spring we mean a device connected 
with the water supply system, used by population 
as direct source of water supply.

4. Data regarding the users of water supply 
systems and sewage systems include the popula-
tion living in residential buildings connected to a de-
fined system.

Data regarding the gas users concern the popu-
lation in dwellings equipped with gas installations 
connected to the gas supply system. 

Data regarding the population connected to the 
water supply system, the sewage system and the 
gas supply system also include the population in 
collective accommodation facilities.

5. Data regarding the number of consumers and 
the consumption of electricity include house-
holds, in which the main source of maintenance is 
income from a private farm in agriculture.
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w gospodarstwach domowych ustalono w oparciu 
o zaliczkowy system opłat.

6. Informacje z zakresu ciepłownictwa obejmują 
budynki mieszkalne oraz urzędy i instytucje ogrze-
wane centralnie za pośrednictwem sieci przesyło-
wej rozumianej jako układ instalacji połączonych 
i współpracujących ze sobą, służącej do przesyła-
nia i dystrybucji czynnika grzejnego do odbiorcy 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późniejszy-
mi zmianami).

Kotłownia to budynek lub pomieszczenie wraz 
z ustawionymi w nim kotłami oraz urządzeniami 
służącymi do wytwarzania energii cieplnej na cele 
grzewcze lub ogrzewania i równoczesnego dostar-
czania ciepłej wody.

Mieszkania

1. Informacje o zasobach mieszkaniowych 
i mieszkaniach oddanych do użytkowania doty-
czą mieszkań, a także izb i powierzchni użytkowej 
w tych mieszkaniach, znajdujących się w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych. Dane nie 
obejmują lokali zbiorowego zamieszkania (np. ho-
teli pracowniczych, domów studenckich, interna-
tów, domów opieki społecznej i in.) i pomieszczeń 
nieprzeznaczonych na cele mieszkalne, a z różnych 
względów zamieszkanych (np. pomieszczeń inwen-
tarskich, barakowozów, statków, wagonów i in.).

Mieszkanie jest to lokal składający się z kilku lub 
jednej izby, łącznie z pomieszczeniami pomocni-
czymi, wybudowany lub przebudowany dla celów 
mieszkalnych, konstrukcyjnie wydzielony trwałymi 
ścianami w obrębie budynku, do którego to lokalu 
prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, 
ogólnego korytarza, wspólnej sieni bądź bezpośred-
nio z ulicy, podwórza lub ogrodu.

Izba jest to pomieszczenie w mieszkaniu od-
dzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami, 
o powierzchni co najmniej 4 m2, z bezpośrednim 
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi 
drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku. Za izbę 
uważa się zarówno pokój, jak i kuchnię – jeżeli od-
powiada warunkom określonym w definicji.

Dane o liczbie izb w mieszkaniu uwzględniają 
także izby użytkowane stale i wyłącznie do pro-
wadzenia działalności gospodarczej, jeżeli izby 
te znajdowały się w obrębie mieszkania konstruk-
cyjnego i nie miały dodatkowego, oddzielnego wej-
ścia z ulicy, podwórza lub z ogólnie dostępnej czę-
ści budynku.

Powierzchnia użytkowa mieszkania jest to łącz-
na powierzchnia pokoi, kuchni, przedpokoi, łazie-
nek i wszystkich innych pomieszczeń wchodzących 
w skład mieszkania.

2. Dane o zasobach mieszkaniowych opracowa-
no na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych 
– według stanu w dniu 31 grudnia, w każdorazo-
wym podziale administracyjnym.

3. Bilanse zasobów mieszkaniowych sporządza 
się dla okresów międzyspisowych w oparciu o wy-
niki ostatniego spisu powszechnego, uwzględniając 

Data regarding the consumption of electricity 
and gas from the gas supply system in house-
holds is established on the basis of an estimated 
system of payments.

6. Information within the range of heating regards 
dwellings as well as offices and institu-tions with 
central heating within transmission thermal-line — 
with is considered as a system of conduits leading 
heating medium to distribution line according to Law 
from 10 April 1997 En-ergetic law (Journal of Laws 
No. 54, item 348) with later amendments.

Boiler-house is a building or space with boilers 
and installations used for production of thermal 
energy to heating or both heating and supplying 
warm water.

Dwellings

1. Information regarding dwelling stocks and 
completed dwellings concerns dwellings, as well 
as rooms and the useful floor area in these dwel-
lings, located in residential and non-residential 
buildings. Data do not include collective accom-
modation facilities (e.g., employee hostels, student 
dormitories and boarding schools, social welfare 
homes and others) and spaces not designed for 
residential purposes, but which for various reasons 
are inhabited (e.g., animal accommodations, cara-
vans, ships, wagons and others).

A dwelling is a premise comprising one or seve-
ral rooms including auxiliary spaces, built or remo-
deled for residential purposes, structur-ally separa-
ted by permanent walls within a building, into which 
a separate access leads from a staircase, passage, 
common hall or directly from the street, courtyard or 
garden.

A room is a space in a dwelling separated from 
other spaces by permanent walls, with an area of at 
least 4 m2, with direct day lighting, i.e., with a win-
dow or door containing a glass element in an exter-
nal wall of the building. A kitchen area is treated as 
a room if it meets the conditions described in the 
definition.

Data regarding the number of rooms in a dwel-
ling also include rooms used exclusively for conduc-
ting economic activity, if these rooms were located 
within a construction of dwelling and do not have an 
additional, separate access from the street, courty-
ard or from a common space in the building.

The useful floor area of a dwelling is the to-
tal useful floor area of the rooms, kitchen, foyers, 
bathrooms, and all other spaces com-prising the 
dwelling.

2. Data regarding dwelling stocks have been 
compiled on the basis of the balance of dwelling 
stocks, as of 31 December, in each administrative 
division. 

3. The balances of dwelling stocks are estima-
ted for the periods between censuses on the ba-
sis of results from last census including increases 
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przyrosty i ubytki zasobów mieszkaniowych z bieżą-
cej sprawozdawczości.

4. Dane o liczbie mieszkań wyposażonych 
w instalacje (na podstawie bilansów zasobów 
mieszkaniowych) uwzględniają modernizację 
mieszkań spółdzielni mieszkaniowych, gmin, za-
kładów pracy, wspólnot mieszkaniowych i budow-
nictwa społecznego czynszowego oraz szacunek 
przyrostu mieszkań, które zostały wyposażone w in-
stalacje w budynkach indywidualnych w wyniku ich 
modernizacji.

5. Dodatek mieszkaniowy jest powszechnym 
i okresowym świadczeniem pieniężnym, wynikają-
cym z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71, 
poz. 734, z późniejszymi zmianami). Ma on charak-
ter okresowy – przyznaje się go bowiem na okres 
6 miesięcy z możliwością ponownego przyznania 
w razie dalszego spełnienia ustawowych warunków. 
Wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi  zada-
nie własne gminy.

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy 
wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na nor-
matywną powierzchnię użytkową zajmowanego lo-
kalu mieszkalnego a częścią wydatków ponoszoną 
przez osobę, której przyznany jest dodatek. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966, art. 6) o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego, wysokość do-
datku mieszkaniowego nie może przekraczać 70% 
faktycznych wydatków ponoszonych przez gospo-
darstwo domowe za lokal mieszkalny (związanych 
z czynszem, kosztami eksploatacji, jak również 
opłatami za energię cieplną, wodę i odbiór nieczy-
stości ciekłych). Rada gminy, w drodze uchwa-
ły, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż 
o 20 p. proc., wysokość wskaźników procentowych. 

6. Informacje o mieszkaniach oddanych 
do użytkowania dotyczą mieszkań w budynkach 
nowo wybudowanych i rozbudowanych (w części 
stanowiącej rozbudowę) oraz uzyskanych w wyniku 
przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych.

Informacje o efektach:
– budownictwa indywidualnego  dotyczą 

mieszkań oddanych do użytkowania przez osoby 
fizyczne, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, 
z przeznaczeniem na użytek własny inwestora;

– budownictwa przeznaczonego na sprzedaż 
lub wynajem  dotyczą mieszkań oddanych do użyt-
kowania przez różnych inwestorów w celu osiągnię-
cia zysku;

– budownictwa spółdzielczego dotyczą 
mieszkań oddanych do użytkowani przez spółdziel-
nie mieszkaniowe, z przeznaczeniem dla osób bę-
dących członkami tych spółdzielni;

– budownictwa komunalnego (gminnego) 
dotyczą mieszkań realizowanych w całości z bu-
dżetu gminy (głównie o charakterze socjalnym lub 
interwencyjnym);

– budownictwa zakładowego dotyczą miesz-
kań oddanych do użytkowania przez zakłady pracy 
(sektora publicznego i prywatnego), z przeznacze-
niem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

and decreases of dwelling stocks from the current 
reports.

4. Data regarding the number of dwellings fit-
ted with installations (on the basis of balances 
of dwelling stocks) include the modernization of 
dwellings belonging to housing cooperatives, gmi-
nas, employers, condominiums and public buil-
ding society dwellings as well as the estimate of 
the increase of dwellings which were fitted with 
installations in private buildings as a result of their 
modernization.

5. Housing allowance is a common and tem-
-porary form of financial aid, stipulated in the pro-
vision of the Law on Dwelling Rent and Housing 
Allowances, dated 21 June 2001  (Journal of Laws 
of 2001 No. 71, item 734, with subsequent amend-
ments). Housing allowance is temporary – granted 
for a period of 6 months with an option of renewal 
in the event of further fulfilment of the statutory re-
quirements. Pay-ment of housing allowances is the 
gmina’s own discretion.

The amount of housing allowance is the differen-
ce between the housing expenses in-curred by the 
standard useful floor area of an occupied dwelling 
unit and that part of the expenses incurred by the 
person to whom the benefit is granted.  

Accordance to the Law on the Income of Local 
Government units, dated 13 November 2003 
(Journal of Laws No. 203, item. 1966, Art. 6), the 
amount of the housing allowance mustn’t exceed 
70% of the actual expenditure expenses, incur-
red by the household for dwelling, related to rent, 
maintenance costs, and charges for heat energy, 
water and liquid waste collection. The municipal 
council, by resolution, may increase or decrease, 
not more than 20 percentage points, the amount of 
percentages.

6. Information regarding dwellings completed 
concerns dwellings in newly built and expanded bu-
ildings (the enlarged portion) as well as dwellings 
obtained as a result of adapting non-residential 
spaces. 

Information regarding the results of:
– private construction concerns dwellings 

completed by natural persons, foundations, chur-
ches and religious associations, intended for the 
own use of the investor;

– construction for sale or rent concerns 
dwellings completed by various investors in order 
to achieve a profit;

– cooperative construction concerns dwel-
lings completed by housing cooperatives, designed 
for persons being members of these cooperatives;

– municipal (gmina) construction concerns 
dwellings realized in full from the gmina budget 
(primarily with a public assistance or intervention 
character);

– company construction concerns dwellings 
completed by companies (of the public and private 
sectors), designed for meeting the residential needs 
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pracowników tych zakładów (bez mieszkań odda-
nych do użytkowania przez osoby fizyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą zaliczanych do bu-
downictwa indywidualnego);

– budownictwa społecznego czynszowe-
go dotyczą mieszkań realizowanych przez towa-
rzystwa budownictwa społecznego (działające 
na zasadzie non profit), z wykorzystaniem kredytu 
z Banku Gospodarstwa Krajowego.

7. W związku ze zmianą metodologiczną, od 2018 r. 
dane o efektach budownictwa „indywidualnego” re-
alizowanego z przeznaczeniem na sprzedaż lub wy-
najem w celu osiągnięcia zysku, zostały włączone 
do formy budownictwa „przeznaczone na sprzedaż 
lub wynajem”. Dane o mieszkaniach, powierzch-
ni użytkowej oraz izbach oddanych do użytko-
wania przeliczono zgodnie z nowo obowiązującą 
metodologią.

of the employees of these companies (excluding 
dwellings completed by natural persons conducting 
economic activity included in private construction);

– public building society concerns dwellings 
built by public building societies (operating on a non 
profit basis) utilizing credit from the state bank BGK.

7. Due to methodological change, since 2018, 
data regarding effects of ”private construction” re-
alised for sale or rent in order to achieve a profit, 
are included into the form of construction ”for sale 
or rent”. Data on dwellings, useful floor and rooms 
completed are recalculated according to the new 
methodology.
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TABL. 1 (63). WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Stan w dniu 31 grudnia
WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEMS
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Sieć rozdzielcza w km: Distribution network in km:

wodociągowa ................................... 1270,0 1326,4 1358,8 1370,9 water supply

kanalizacyjnaa .................................. 1021,3 1123,5 1148,4 1160,4 sewagea

Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych w szt.:

Connections leading to residential 
buildings in pcs:

wodociągowe .................................... 24554 26030 26618 26748 water supply system

kanalizacyjne .................................... 16764 22144 22948 23155 sewage system

Zdroje uliczne ..................................... 516 378 322 322 Street outlets

Zużycie wody z wodociągów 
w gospodarstwach domowych 
(w ciągu roku):

Consumption of water from water 
supply system in households 
(during the year):

w dam3 ............................................. 30583,0 27639,3 27493,8 27222,2 in dam3

na 1 mieszkańca w m3 ..................... 41,7 39,3 40,0 39,9 per capita in m3

a Łącznie z kolektorami.
a Including collectors.

TABL. 2 (64). ODBIORCY ORAZ ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
CONSUMERS AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN HOUSEHOLDS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Odbiorcy (stan w dniu 31 grudnia) 
w tys. 331,2 325,5 341,3 344,9

Consumers (as of 31 December) 
in thousands

Zużycie (w ciągu roku): Consumption (during the year):

w GWh ............................................. 637,9 554,6 568,5 564,2 in GWh

w kWh: in kWh:

na 1 mieszkańca .......................... 869,9 788,8 826,7 826,5 per capita

na 1 odbiorcęa .............................. 1926,1 1704,2 1665,9 1635,9 per consumera 

a Do przeliczeń przyjęto liczbę odbiorców według stanu w dniu 31 grudnia. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Energii.
a The number of consumers as of 31 December was used in calculations. 
S o u r c e: data of the Ministry of Energy.
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TABL. 3 (65). SIEĆ GAZOWA ORAZ ODBIORCY I ZUŻYCIE GAZU Z SIECI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Stan w dniu 31 grudnia
GAS SUPPLY SYSTEM, CONSUMERS AND CONSUMPTION OF GAS FROM GAS SUPPLY SYSTEM 
IN HOUSEHOLDS
As of 31 December

 WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Sieć rozdzielcza i przesyłowa w km ... 1106,0 1175,2 1209,9 1226,4
Distribution and transmission network 

in km

Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 
w szt.  .............................................. 25949 27955 29100 29890

Connections leading to residential 
and non-residential buildings in pcs

Odbiorcy gazu z siecia w tys.  ............. 264,0 261,1 262,8 260,9
Consumers of gas from gas

supply systema in thousands

Zużycie gazu z sieci (w ciągu roku):
Consumption of gas from gas

supply system (during the year):

w GWhb ............................................ 76,2 631,7 776,5 782,8 in GWhb

na 1 odbiorcę w kWhc ...................... 288,7 2419,7 2954,3 3000,3 per consumer in kWhc

a Łącznie z odbiorcami korzystającymi z gazomierzy zbiorczych. b, c W 2010 r. w jednostkach naturalnych: b – hm3, c – m3.
a Including consumers using collective gas-meter. b, c In 2010 in natural units: b – hm3, c – m3.

TABL. 4 (66). OGRZEWNICTWO
Stan w dniu 31 grudnia
HOUSE-HEATING
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

 Sieć cieplna w km ............................... 829,8 831,3 831,1 836,7 Heating network in km

w tym przesyłowa ............................ 587,1 567,9 574,1 577,5 of which transmission

Kotłownie ............................................ 92 227 232 326 Boiler rooms

Sprzedaż energii cieplnej (w ciągu 
roku) w TJ ........................................ 11300,4 8851,4 9128,9 8929,1

Sale of heating energy (during the 
year) in TJ

TABL. 5 (67). LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I GAZOWEJa

Stan w dniu 31 grudnia
POPULATION USING WATER SUPPLY, SEWAGE AND GAS SUPPLY SYSTEMSa

As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Ludność w tys. – korzystającab z: Population in thousands – usingb:

wodociągu ....................................... 691,5 664,8 650,3 645,3 water supply system

kanalizacji ........................................ 623,3 612,6 600,2 595,9 sewage system

gazu z sieci ...................................... 598,1 575,5 556,4 546,5 gas supply system

Ludność – w % ogółu ludnościc – 
korzystającab z:

Population – in % of total populationc 
– usingb:

wodociągu ....................................... 94,6 94,8 94,9 94,9 water supply system

kanalizacji ........................................ 85,3 87,4 87,6 87,6 sewage system

gazu z sieci ...................................... 81,9 82,1 81,2 80,4 gas supply system

a Od 2014 r. dane dotyczące ludności korzystającej z wodociągu i kanalizacji podawane są według zmienionej metody i nie  
są w pełni porównywalne z poprzednimi latami. b Dane szacunkowe. c Na podstawie bilansów.

a Since 2014 regarding population using water supply and sewage are given according to the changed method and are not 
fully comparable with previous years. b Estimated data. c Based on balances.
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TABL. 6 (68). ZASOBY MIESZKANIOWEa

Stan w dniu 31 grudnia
DWELLING STOCKSa

As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Mieszkania w tys. ............................ 342,9 352,0 359,0 363,2 Dwellings in thousands

Przeciętna w zasobach: Average:

liczba izb w mieszkaniu ................ 3,07 3,08 3,08 3,08 number of rooms in a dwelling

powierzchnia użytkowa 
1 mieszkania w m2 ..................... 53,3 53,9 54,3 54,5

useful floor area per dwelling 
in m2

liczba osób  na 1 mieszkanie ........ 2,13 1,99 1,91 1,87 number of persons per dwelling

a Na podstawie bilansów.
a Based on balances.

TABL. 7 (69). MIESZKANIA W ZASOBACH MIESZKANIOWYCHa WYPOSAŻONE W INSTALACJE
Stan w dniu 31 grudnia
DWELLINGS IN DWELLING STOCKSa FITTED WITH INSTALLATIONS
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE
2018 2019

SPECIFICATIONw % ogółu mieszkań
in % of total dwellings

Mieszkania wyposażone w: Dwellings fitted with:

Wodociąg ......................................... 97,4 97,5 Water supply system

Ustęp ............................................... 93,3 93,4 Lavatory

Łazienkę .......................................... 89,4 89,5 Bathroom

Centralne ogrzewanie...................... 81,1 81,3 Central heating

Gaz z sieci ....................................... 81,1 80,5 Gas from gas supply system

a Na podstawie bilansów.
a Based on balances.
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TABL. 8 (70). MIESZKANIA, IZBY I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA
DWELLINGS, ROOMS AND USEFUL FLOOR AREA OF DWELLINGS COMPLETED 

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Mieszkania
Dwellings

Izby
Rooms

Powierzchnia 
użytkowa 

mieszkań w m2

Useful floor area 
of dwellings in m2

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
1 mieszkania w m2

Average useful 
floor area 

per dwelling in m2

O G Ó Ł E M ............................. 2010 2082 6975 183997 88,4
T O T A L 2015 2252 7538 168173 74,7

2018 2800 8602 198564 70,9
2019 4202 12924 280433 66,7

Bałuty........................................ 2010 378 1281 33859 89,6
2015 293 1127 26733 91,2
2018 673 1961 46788 69,5
2019 679 2270 47746 70,3

Górna........................................ 2010 153 819 22895 149,6
2015 475 1582 36528 76,9
2018 288 1147 28184 97,9
2019 650 2121 49904 76,8

Polesie ...................................... 2010 560 1950 41597 74,3
2015 653 1965 42137 64,5
2018 414 1293 30338 73,3
2019 1339 3849 83920 62,7

Śródmieście .............................. 2010 178 511 18296 102,8
2015 214 533 11487 53,7
2018 593 1293 29620 49,9
2019 291 720 16568 56,9

Widzew ..................................... 2010 813 2414 67350 82,8
2015 617 2331 51288 83,1
2018 832 2908 63634 76,5
2019 1243 3964 82295 66,2

TABL. 9 (71). MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA WEDŁUG LICZBY IZB
DWELLINGS COMPLETED BY NUMBER OF ROOMS

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

2010 2015 2018 2019

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH      IN ABSOLUTE NUMBERS

Mieszkania........................................... 2082 2252 2800 4202
Dwellings

o liczbie izb:
with specified number of rooms:

1 ........................................................ 89 88 295 145
2 ........................................................ 754 669 818 1403
3 ........................................................ 405 701 886 1525
4 i wiecej ........................................... 834 794 801 1129

and more

W ODSETKACH      IN PERCENT

Mieszkania........................................... 100,0 100,0 100,0 100,0
Dwellings

o liczbie izb:
with specified number of rooms:

1 ........................................................ 4,3 3,9 10,5 3,5
2 ........................................................ 36,2 29,7 29,2 33,4
3 ........................................................ 19,4 31,1 31,6 36,3
4 i wiecej ........................................... 40,1 35,3 28,6 26,9

and more
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TABL. 10 (72). DODATKI MIESZKANIOWE
HOUSING ALLOWANCES

WYSZCZEGÓLNIENIE

2018 2019 2018 2019

SPECIFICATIONliczba
number

kwota w tys. zł
amount 

in thousand PLN

O G Ó Ł E M .................................... 101785 90931 23945,6 21804,2 T O T A L
wypłacone użytkownikom lokali: paid out to user of dwellings:

gminnych ...................................... 40665 35819 10834,8 9730,0 gminas

spółdzielczych .............................. 23919 21331 3977,9 3538,6 cooperatives

wspólnot mieszkaniowych ............ 17341 15583 3152,5 2884,4 hausing community

prywatnych ................................... 19348 17776 5836,5 5535,0 private

towarzystwa budownictwa 
społecznego............................... 356 272 104,8 74,1 public building societies

innych ........................................... 156 150 39,1 42,2 others

TABL. 11 (73). ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA MIESZKANIE W WYBRANYCH FORMACH WŁASNOŚCIa W 2018 R.
Stan w dniu 31 grudnia
OUTSTANDING HOUSING FEES IN SELECTED TYPE OF OWNERSHIPa IN 2018
As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba 
mieszkań, 

których loka-
torzy zalegają 

z opłatami 
za mieszkanie

Number 
of dwellings 

with residents 
with outstanding 

fees

Wysokość zaległości 
wraz z odsetkami

Value of outstanding fees 
with interest

SPECIFICATIONogółem 
w tys. zł

total 
in thousand 

PLN

przeciętna 
na 1 mieszkanie 

w zł
average 

per 1 dwelling 
in PLN

Gminy (komunalne) ......................... 26858 383161,5 14266,2 Municipal

Spółdzielni mieszkaniowych ............ 40453 44777,2 1106,9 Of housing cooperatives

Zakładów pracyb .............................. 59 283,9 4811,9 Of companiesb

a Obejmują okres od początku powstania zaległości do końca okresu sprawozdawczego. b Łącznie z mieszkaniami sta-
nowiącymi własność Skarbu Państwa.

a Excluding outstanding fees from the previous years. b Including dwellings owned by the State Treasury.

TABL. 12 (74). GOSPODARKA GRUNTAMI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
ADMINISTRATION OF GROUNDS FOR DWELLING CONSTRUCTION

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Powierzchnia gruntów przekazanych
inwestorom pod budownictwo 

mieszkaniowe
Area of grounds transferred to

investor for dwelling construction

Powierzchnia gruntów w zasobie gmin 
pod budownictwo mieszkaniowe 

(stan w dniu 31 grudnia)
Area of grounds in gminas stock for dwelling

construction (as of 31 December)

ogółem
total

w tym
of which

wielorodzinne
multi-family

jednorodzinne
single-family

spółdziel-
cze

cooperati-
ves

osób
fizycznych
of natural 
persons

razem
total

w tym
uzbrojone
of which 

developed

razem
total

w tym
uzbrojone
of which 

developed
w ha     in ha

 O G Ó Ł E M ................. 2010 3,3 1,3 1,8 1,3 1,3 6,7 6,7
T O T A L 2015 13,0 - 11,4 0,7 0,7 7,6 7,6

2018 4,0 - 1,3 624,9 397,3 461,9 285,9
2019 4,4 0,1 1,7 696,4 431,9 472,3 295,8
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