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Mieszkania 
Dwellings 

TABL. 10(119). ZASOBY  MIESZKANIOWE a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 DWELLING  STOCKS a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2008 

2009 

SPECIFICATION ogółem 
total 

w tym  
miasta 

of which 
urban areas 

Mieszkania w tys.  .................  1010,4 1039,8 1053,6 790,7 Dwellings in thous. 
Izby w tys.  .............................  3640,7 3753,0 3804,9 2697,1 Rooms in thous. 
Powierzchnia użytkowa  

mieszkań w tys. m2 .............  66750,7 69448,5 70692,0 48233,5 
Usable floor space of dwel-

lings in thous. m2 
Przeciętna:     Average: 

liczba izb w mieszkaniu ......  3,60 3,61 3,61 3,41 
number of rooms in  

a dwelling 
powierzchnia użytkowa 

w m2:     usable floor space in m2: 
1 mieszkania ....................  66,1 66,8 67,1 61,0 per dwelling 
na 1 osobę .......................  23,1 24,1 24,6 23,9 per person 

liczba osób na:     number of persons: 
1 mieszkanie ....................  2,86 2,77 2,73 2,56 per dwelling 
1 izbę ...............................  0,79 0,77 0,76 0,75 per room 

 

a Zamieszkane i niezamieszkane, opracowano na podstawie bilansów. 
a Inhabited and uninhabited, compiled on the basis of balances. 

TABL. 11(120). MIESZKANIA  WEDŁUG  STOSUNKÓW  WŁASNOŚCIOWYCH a  W  2009 R. 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 DWELLINGS  BY  TYPE  OF  OWNERSHIP a  IN  2009  
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania 
Dwellings 

Powierzchnia 
użytkowa 

mieszkania  
w m2 

Usable floor 
space  

of dwellings  
in m2 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa  
1 mieszkania  

w m2 

Average usable 
floor space of  

1 dwelling  
in m2 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M  ...............................  596240 30440618 51,1 T O T A L  

własność:    ownership of: 

Spółdzielni mieszkaniowych ........  187609 9470704 50,5 Housing co-operatives 

Gmin (komunalna) .......................  153027 7260764 47,4 Gmina (municipal) 

Zakładów pracy  ...........................  10453 646724 61,9 Companies 

Skarbu Państwa  ..........................  5968 292106 48,9 State Treasury 

Wspólnot mieszkaniowych – 
mieszkania osób fizycznych  ....  232933 12457633 53,5 

Condominiums – natural persons 
dwellings 

Towarzystw budownictwa  
społecznego  .............................  6250 312687 50,0 Public building societies 

 
a Bez mieszkań stanowiących własność osób fizycznych niewchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów (m.in. in-

stytucji budujących na sprzedaż lub wynajem, stowarzyszeń, fundacji, samorządów zawodowych i gospodarczych). 
U w a g a. Dane podaje się na podstawie badania cyklicznego co 2 lata. 

a Excluding dwellings owned by natural persons not comprising condominiums as well as other entities (among others institutions con-
structing dwellings for sale or for rental, associations, foundations, professional and economic self-governments). 

N o t e. Data are presented on the basis of periodic survey conducted every two years. 


