
UWAGI  ANALITYCZNE

1. Stan i rozwój zasobów mieszkaniowych

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r. spisano 689,2 tys. mieszka  za-
mieszkanych i niezamieszkanych o powierzchni u ytkowej 45,8 mln m2, w których znajdowa o si  2,5 mln izb.

Tabl. 1. Mieszkania zamieszkane i niezamieszkane
Mieszkania Izby w mieszkaniach Powierzchnia u ytkowa

mieszka  w m2MIASTA
WIE ogó em zamiesz-

kane a)
nieza-

mieszkane ogó em zamiesz-
kanych a)

niezamiesz-
kanych ogó em zamiesz-

kanych a)
niezamiesz-

kanych
W tysi cach

O G Ó  E M  689,2 658,9 30,3 2549,0 2448,7 100,3 45823,3 43886,5 1936,8
Miasta ............. 508,7 488,3 20,4 1801,9 1737,5 64,4 30953,2 29734,7 1218,5
Wie ............... 180,5 170,6 9,9 747,1 711,2 35,9 14870,1 14151,8 718,3

W odsetkach
O G Ó  E M  100,0 95,6 4,4 100,0 96,1 3,9 100,0 95,8 4,2
Miasta ............. 100,0 96,0 4,0 100,0 96,4 3,6 100,0 96,1 3,9
Wie ............... 100,0 94,5 5,5 100,0 95,2 4,8 100,0 95,2 4,8

a) Stale i czasowo.

Mieszkania zamieszkane - 658,9 tys. (o powierzchni u ytkowej 43,9 mln m2 i 2,4 mln izb) stano-
wi y 95,6% ogó u mieszka . Pozosta e 4,4%, tj. 30,3 tys. mieszka  (o pow. u ytkowej 1,9 mln m2

i 0,1 mln izb) by y niezamieszkane. Na t  zbiorowo  sk ada y si  mieszkania:
- przeznaczone do sta ego zamieszkania - 22,5 tys. (74,1% mieszka  niezamieszkanych) w ród, któ-

rych spisano 8,4 tys. mieszka  jeszcze niezasiedlonych znajduj cych si  w budynkach nowo zbudo-
wanych lub rozbudowanych,

- wykorzystywane do czasowego (sezonowego) przebywania – tzw. drugie mieszkania – 5,2 tys.
(17,2% mieszka  niezamieszkanych),

- przeznaczone wy cznie do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej – 0,8 tys. (2,6% mieszka  nieza-
mieszkanych),

- przeznaczone do rozbiórki i opuszczone – 1,9 tys. (6,1% mieszka  niezamieszkanych).
Mieszkania przeznaczone do rozbiórki i opuszczone zosta y spisane ze wzgl dów technicznych.

Faktycznie mieszkania te nie stanowi  ju  sk adowej cz ci zasobów mieszkaniowych.
Rzeczywiste zasoby mieszkaniowe województwa wed ug stanu w dniu 22 maja 2002 r. wynosi y

686,6 tys. mieszka  o powierzchni u ytkowej 45,7 mln m2 i 2,5 mln izb; przy czym prawie 74% tych
zasobów zlokalizowanych by o w miastach. Do zasobów mieszkaniowych zaliczono wszystkie miesz-
kania zamieszkane oraz te spo ród niezamieszkanych, które w przysz ci mog  zasili  liczb  miesz-
ka  zamieszkanych, tj. mieszkania przeznaczone do sta ego zamieszkania oraz mieszkania przezna-
czone do czasowego lub sezonowego przebywania (tzw. drugie mieszkania).

Na przestrzeni ostatnich 14 lat zaobserwowano wzrost odsetka mieszka  zlokalizowanych w mia-
stach. W 1988 r. zamieszkane mieszkania w miastach stanowi y - 73,5%, a w 2002 r. – 74,1%. Zjawi-
sku temu nie towarzyszy  jednak wzrost udzia u ludno ci mieszkaj cej w mieszkaniach znajduj cych
si  w miastach (w 1988 r. – 68,7%, a w 2002 r. – 67,9%).

Tabl. 2. Mieszkania zamieszkane i ludno  w mieszkaniach
Mieszkania zamieszkane stale Mieszkania zamieszkane czasowo

mieszkania izby powierzchnia
ytkowa w m2

ludno  w
mieszkaniach mieszkania izby powierzchnia

ytkowa w m2
MIASTA

WIE
w tys.

OGÓ EM
Miasta .......
Wie  ..........

652,0
483,6
168,4

2425,6
1722,3
703,3

43459,5
29465,3
13994,2

2155,6
1464,7

690,9

6,9
4,7
2,2

23,1
15,2

7,9

427,0
269,4
157,6
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Mieszkania zamieszkane stale stanowi y 98,9% liczby mieszka  zamieszkanych. W 652,0 tys.
mieszka , o powierzchni u ytkowej 43,5 mln m2 i o 2,4 mln izb, mieszka o stale 2,2 mln osób. Od
ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w 1988 r. liczba tych mieszka  wzros a o 82,7 tys.,
tj. o 14,5%. Mieszkania zamieszkane czasowo (6,9 tys.) stanowi y 1,1% liczby mieszka  zamieszkanych.

Tabl. 3. Przyrost mieszka  zamieszkanych w latach 1989-2002
Mieszkania zamieszkane Mieszkania zamieszkane stale

MIASTA
WIE mieszkania izby

powierzch-
nia u ytko-
wa w m2

mieszkania izby
powierzch-
nia u ytko-
wa w m2

ludno
w miesz-
kaniach

W  tysi cach
O G Ó  E M
Miasta ..............
Wie  ................

89,6
70,1
19,5

460,1
329,5
130,6

10969,5
7356,0
3613,5

82,7
65,4
17,3

437,0
314,3
122,7

10542,6
7086,6
3456,0

98,9
51,6
47,3

1988 = 100
O G Ó  E M
Miasta ..............
Wie  ................

115,7
116,8
112,9

123,1
123,4
122,5

133,2
132,9
134,3

114,5
115,6
111,4

122,0
122,3
121,1

132,0
131,7
132,8

104,8
103,7
107,3

W latach 1989 – 2002 dynamika przyrostu powierzchni u ytkowej mieszka  przewy sza a 2-krotnie
dynamik  przyrostu liczby mieszka , a ok. 1,5-krotnie dynamik  przyrostu liczby izb. Wynika to
z faktu budowania w rozpatrywanym okresie mieszka  o znacznie wi kszej liczbie izb i wi kszej po-
wierzchni, a tak e z szerokiego zjawiska rozbudowy starszych zasobów, co szczególnie jest zauwa al-
ne na terenach wiejskich. Bior c pod uwag  z kolei dynamik  przyrostu mieszka   i ludno ci, w anali-
zowanym okresie, szczególnie w miastach, gdzie liczba mieszka  wzros a o 15,6%, a liczba ludno ci
zaledwie o 3,7%, mo na wnioskowa , e takie kszta towanie si  przyrostu mieszka  i ludno ci ma
niew tpliwy wp yw na popraw  warunków mieszkaniowych.

2. W asno  mieszka

Przemiany w sferze mieszkalnictwa, które wyst pi y po 1988 r., szczególne pod wzgl dem w asno-
ci, spowodowa y du e zapotrzebowanie na informacje z tego zakresu.

Pod wzgl dem rodzaju podmiotów b cych w cicielami mieszka  na pierwszym miejscu wyró -
niono osoby fizyczne. Ustalenie stanu ilo ciowego i charakterystyki zasobów znajduj cych si  we

adaniu tych osób by o istotnym celem badania w spisie 2002 tematu w asno ci.

Tabl. 4. Mieszkania zamieszkane wed ug rodzaju podmiotów b cych w cicielami mieszka
Mieszkania stanowi ce w asno

osób fi-
zycznych

spó dzielni
mieszka-
niowych

gmin Skarbu
Pa stwa

zak adów
pracy

towarzystw
budownic-
twa spo-
ecznego

pozosta-
ych pod-
miotów

MIASTA
WIE

Ogó em
w tys.

w odsetkach

O G Ó  E M
Miasta ...............
Wie  ..................

658,9
488,3
170,6

49,5
36,0
88,4

31,7
42,1

2,0

13,6
17,2

3,1

2,6
2,5
2,7

2,0
1,5
3,4

0,4
0,5
0,1

0,2
0,2
0,3

Osoby fizyczne dysponuj  najwi ksz  liczb  mieszka  – w momencie spisu by o to 326,5 tys.
mieszka  (49,5% ogó u zamieszkanych zasobów). Wed ug szacunkowych danych ze spisu przeprowa-
dzonego w 1988 r. (nie badano wówczas w asno ci mieszka  lecz w asno  budynku) zasoby te cz-
nie z budynkami obj tymi szczególnym trybem najmu wynosi y 168,1 tys. (tj. ok. 30%).

Rozpatruj c odsetek mieszka  b cych we w adaniu osób fizycznych, a tak e ca  struktur  miesz-
ka  wed ug w asno ci, w przekroju miasta – wie , mo na zauwa  istotne zró nicowanie tej struktury.

W miastach, pomimo znacznego przyrostu mieszka  sprywatyzowanych, zasoby mieszkaniowe
osób fizycznych nie stanowi  dominuj cej grupy i zajmuj  drugie miejsce po zasobach spó dzielczych.
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W momencie spisu 2002 liczebno  mieszka  nale cych do osób fizycznych wynosi a 175,6 tys. co
stanowi o 36,0% ogó u zasobów miejskich.

Na wsi do osób fizycznych nale o 88,4% zamieszkanych mieszka , co by o konsekwencj  nie tyl-
ko wzmo onego tempa budownictwa jednorodzinnego, ale równie  prywatyzacji znacznej cz ci za-
sobów by ych PGR-ów i gospodarstw le nych.

Do spó dzielni mieszkaniowych w miastach nale o 205,5 tys. mieszka  (42,1%). By a to jedyna
grupa zasobów, która jest w pe ni porównywalna z danymi spisu w 1988 r. Jak wynika z tego porówna-
nia, w latach 1989 – 2002, zasoby spó dzielcze w miastach zwi kszy y si  o 39,4 tys. mieszka  (o 23,7%).

Na wsi zasoby spó dzielcze wynosi y 3,3 tys. mieszka  (2,0% ogó u zasobów wiejskich) i równie
wykaza y znaczny przyrost w porównaniu z 1988 r., kiedy liczy y niespe na 1,6 tys. (1,1% ogó u
mieszka  na wsi).

Trzeci  du  grup  zasobów s  mieszkania stanowi ce asno  gmin. W 2002 r. zasoby gmin wy-
nosi y w miastach 84,1 tys., a na wsi 5,3 tys. mieszka . Zbiorowo  ta jest w zasadzie nieporównywal-
na z danymi spisu 1988.

Po utworzeniu gmin i powstaniu mienia komunalnego znaczna liczba prywatnych budynków zosta a
zwrócona dawnym w cicielom b  ich spadkobiercom, cz  z nich zosta a sprzedana. Z drugiej
jednak strony gminy przej y cz  zasobów mieszkaniowych likwidowanych zak adów pracy. Po
wej ciu w ycie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w asno ci lokali, nasili o si  w budynkach komu-
nalnych zjawisko prywatyzacji lokali mieszkalnych, tj. wyodr bnianie w asno ci lokali na rzecz do-
tychczasowych najemców (w w skim zakresie zjawisko to wyst powa o ju  wcze niej). Wszystkie te
czynniki spowodowa y zmniejszenie si  rozmiarów  i roli zasobów gmin.

 Radykalnemu zmniejszeniu, zarówno w miastach jak i na wsi, uleg y zasoby zak adów pracy. Li-
kwidowanie wielu zak adów pracy spowodowa o przej cie zasobów mieszkaniowych tych zak adów
przez inne podmioty. Cz  tych zasobów zosta o sprywatyzowanych, cz  przej y gminy, a pozo-
sta e znalaz y si  w zarz dzie Skarbu Pa stwa, np. zasoby dawnych PGR-ów przej te przez Agencj

asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa. W rezultacie tych zmian we w adaniu zak adów pracy w momencie
spisu 2002 znajdowa o si  tylko 13,2 tys. mieszka , z tego w miastach 7,3 tys. (1,5% ogó u miejskich
zasobów), a na wsi 5,9 tys. (3,4% ogó u mieszka  na wsi).

asno Skarbu Pa stwa nie wyst powa a w wynikach spisu 1988. Cz  zasobów b cych
asno ci  Pa stwa zosta a wykazana w zasobach zak adów pracy. By y to, poza wspomnianymi za-

sobami dawnych PGR-ów, zasoby mieszkaniowe pozostaj ce w zarz dzie jednostek podlegaj cych
ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewn trznych i Administracji, Sprawiedliwo ci oraz Szefowi
Ochrony Pa stwa. Dalsza cz  zasobów, które zasili y kategori  „Skarb Pa stwa”, obejmuj ca zasoby
pozostaj ce w zarz dzie organów w adzy, administracji i kontroli pa stwowej, by a wykazana w zaso-
bach „terenowych organów administracji pa stwowej”.

W spisie 2002 zasoby mieszkaniowe Skarbu Pa stwa obejmowa y 17,0 tys. mieszka , z tego w miastach
by o 12,4 tys. mieszka  (2,5% ogó u miejskich zasobów), a na wsi 4,6 tys. (2,7% ogó u zasobów wiejskich).

Nowym rodzajem podmiotu w adaj cym zasobami mieszkaniowymi, który pojawi  si  po wej ciu
w ycie ustawy z 1995 r., o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, s towarzy-
stwa budownictwa spo ecznego. Na moment spisu 2002 w gestii towarzystw by o 2,6 tys. mieszka
zamieszkanych, z tego prawie wszystkie w miastach (2,5 tys.), co stanowi o 0,5% ogó u miejskich zasobów.

W gestii pozosta ych podmiotów w adaj cych zasobami mieszkaniowymi pozostawa o w 2002 r.
1,4 tys. mieszka  zamieszkanych, z tego w miastach 0,9 tys. (0,2% ogó u zasobów mieszka  w mia-
stach), a na wsi 0,5 tys. (0,3% ogó u mieszka  na wsi). By y to g ównie zasoby jednostek buduj cych
dla zysku (deweloperów), instytucji wyznaniowych i innych organizacji.

Nowe i zarazem ciekawe spojrzenie na zagadnienie w asno ci zasobów mieszkaniowych stanowi
skorelowane dane dotycz ce w asno ci mieszka  w powi zaniu z w asno ci  budynków, które przed-
stawiono poni ej.
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Tabl. 5. Mieszkania zamieszkane wed ug rodzaju podmiotów b cych w cicielami mieszka
              w budynkach stanowi cych w asno  lub wspó asno

W budynkach stanowi cych

Ogó em

asno  jed-
nego podmiotu

(b cego
cicielem

wszystkich
mieszka

w budynku)

wspó asno
kilku

podmiotów

asno  jed-
nego podmiotu

(b cego
cicielem

wszystkich
mieszka

w budynku)

wspó asno
kilku

podmiotów
WYSZCZEGÓLNIENIE

w tys. w odsetkach

Miasta
O G Ó  E M ................................ 488,3 343,0 145,3 70,3 29,7
     stanowi ce w asno :
Osób fizycznych ............................. 175,6 89,4 86,2 50,9 49,1
Spó dzielni mieszkaniowych ........... 205,5 203,9 1,6 99,2 0,8
Gmin .............................................. 84,1 32,4 51,7 38,5 61,5
Skarbu Pa stwa .............................. 12,4 8,9 3,5 71,8 28,2
Zak adów pracy .............................. 7,3 5,1 2,2 69,9 30,1
Pozosta ych podmiotówa) ................ 3,4 3,3 0,1 97,1 2,9

Wie
O G Ó  E M ................................ 170,6 129,1 41,5 75,7 24,3
     stanowi ce w asno :
Osób fizycznych ............................. 150,8 112,9 37,9 74,9 25,1
Spó dzielni mieszkaniowych ........... 3,3 3,0 0,3 90,9 9,1
Gmin .............................................. 5,3 3,8 1,5 71,7 28,3
Skarbu Pa stwa .............................. 4,6 3,5 1,1 76,1 23,9
Zak adów pracy .............................. 5,9 5,3 0,6 89,8 10,2
Pozosta ych podmiotówa)................. 0,7 0,6 0,1 85,7 14,3

a) W tym towarzystw budownictwa spo ecznego, organizacji buduj cych dla zysku, ko cio ów i zwi zków wyznaniowych.

Jak wynika z tych danych 29,7% ogó u mieszka  w miastach i 24,3% na wsi, znajdowa o si
w budynkach wielomieszkaniowych stanowi cych wspó asno  kilku podmiotów, w wi kszo ci
z udzia em osób fizycznych. W miastach odsetek mieszka  zlokalizowanych w budynkach b cych
wspó asno ci  waha  si  od 0,8% dla zasobów spó dzielczych do 61,5% dla zasobów b cych w a-
sno ci  gmin. Dla zasobów stanowi cych w asno  osób fizycznych odsetek ten wynosi  49,1%.

Na wsi najwi cej mieszka  usytuowanych w budynkach stanowi cych wspó asno  posiada y
gminy (28,3% ich ogólnych zasobów), znaczny odsetek takich mieszka  nale  równie  do Skarbu
Pa stwa (23,9%). Osoby fizyczne na wsi mia y w budynkach stanowi cych wspó asno  25,1%
swoich zasobów i by y to g ównie budynki dawnych PGR-ów.

Szczegó ow  struktur  mieszka  zlokalizowanych w budynkach stanowi cych wspó asno
przedstawiono w ni ej zamieszczonym zestawieniu.

Tabl. 6. Mieszkania zamieszkane w budynkach stanowi cych nieruchomo ci wspólne z udzia em
osób fizycznych wed ug rodzaju podmiotów b cych wspó cicielami

Mieszkania stanowi ce w asno
Ogó em osób

fizycznych
pozosta ych
podmiotów

osób
fizycznych

pozosta ych
podmiotówWYSZCZEGÓLNIENIE

w tys. w odsetkach
Miasta

O G Ó  E M ............................... 144,6 85,5 59,1 59,1 40,9
mieszkaniaa) w budynkach sta-

nowi cych wspó asno :
Tylko osób fizycznych ................... 27,8 27,8 x 100,0 x
Osób fizycznych i gminy ............... 98,0 46,7 51,3 47,7 52,3
Osób fizycznych i zak adu pracy .... 14,1 9,5 4,6 67,4 32,6
Osób fizycznych i spó dzielni miesz-

kaniowych ................................ 2,4 0,6 1,8 25,0 75,0
Pozosta ych podmiotówb) ............... 2,3 0,9 1,4 39,1 60,9
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Tabl. 6. Mieszkania zamieszkane w budynkach stanowi cych nieruchomo ci wspólne z udzia em
osób fizycznych wed ug rodzaju podmiotów b cych wspó cicielami  (dok.)

Mieszkania stanowi ce w asno
Ogó em osób

fizycznych
pozosta ych
podmiotów

osób
fizycznych

pozosta ych
podmiotówWYSZCZEGÓLNIENIE

w tys. w odsetkach

Wie
O G Ó  E M ............................... 41,0 37,6 3,4 91,7 8,3

mieszkaniaa) w budynkach sta-
nowi cych wspó asno :

Tylko osób fizycznych ................... 29,7 29,7 x 100,0 x
Osób fizycznych i gminy ............... 4,3 2,8 1,5 65,1 34,9
Osób fizycznych i zak adu pracy .... 6,4 4,8 1,6 75,0 25,0
Osób fizycznych i spó dzielni miesz-

kaniowych ................................ 0,4 0,2 0,2 50,0 50,0

Pozosta ych podmiotówb) ............... 0,2 0,1 0,1 50,0 50,0

    a) Z wyodr bnionymi w asno ciami lokali mieszkalnych.   b) W tym towarzystw budownictwa spo ecznego, organizacji
buduj cych dla zysku, ko cio ów i zwi zków wyznaniowych.

W miastach najwi ksz  podgrup  wspó cicieli budynków tworzy y osoby fizyczne i gmina;
w budynkach tych znajdowa o si  98,0 tys. mieszka , w tym 46,7 tys. nale o do osób fizycznych,
pozosta e mieszkania by y w asno ci  gminy.

Du  grup  wspó cicieli tworz  osoby fizyczne, w miastach skupia a ona 27,8 tys. mieszka .
Na wsi by a to najliczniejsza subkategoria, skupiaj ca 29,7 tys. mieszka  spo ród zasobów zlokalizo-
wanych w budynkach wspólnych.

Nale y zwróci  uwag , e wspó asno  budynków wyst puje równie  w zasobach spó dzielni
mieszkaniowych. Jest to konsekwencj  wej cia w ycie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dziel-
niach mieszkaniowych, na mocy której osoby fizyczne mog  wyodr bni  w asno  lokalu mieszkalne-
go. W momencie spisu z zasobów spó dzielczych wyodr bnionych na rzecz osób fizycznych by o
0,8 tys. mieszka .

3. Wiek mieszka

Zmiany ilo ciowe zasobów mieszkaniowych wynikaj  z jednej strony z przyrostu mieszka  dzi ki
budowaniu nowych domów, jak równie  dobudowywaniu nowych pomieszcze  mieszkalnych do ju
istniej cych, a z drugiej strony z ubytku zasobów. Zasoby powstaj ce z nowego budownictwa oraz
z modernizacji, na ogó  cechuje wy szy ni  przeci tny standard, w przeciwie stwie do mieszka  li-
kwidowanych – w wi kszo ci o niskim standardzie. St d te  dla oceny zmian jako ciowych zasobów
mieszkaniowych istotne znaczenie maj  informacje o ich wieku. Przyj te w spisie 2002 okresy wybu-
dowania budynku nawi zywa y do przyj tych w poprzednich spisach.

Tabl. 7. Mieszkania zamieszkane wed ug okresu wybudowania budynku
W budynkach wybudowanych w latach

1989-2002
przed 1945 1945-1970 1971-1978 1979-1988

razem b) 1989-1995 1996-2002

ce
w budowieMIASTA

WIE
Ogó em
w tys.a)

w odsetkach

O G Ó  E M 658,9 26,5 24,0 17,9 17,0 12,6 6,8 5,5 1,5
Miasta .............. 488,3 22,9 25,3 19,7 17,6 13,3 7,6 5,5 0,7
Wie  ................ 170,6 36,7 20,3 12,9 15,3 10,6 4,6 5,6 3,8

a) W dalszym podziale nie uwzgl dniono mieszka  o nieustalonym roku budowy budynku b) cznie z mieszkaniami
w budynkach wybudowanych po 1988 r., ale z nieustalonym konkretnym rokiem zako czenia budowy.
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Mieszkania znajduj ce si  w budynkach wybudowanych po 1944 r. ( cznie z b cymi w budowie)
stanowi y 73,0% ogó u zamieszkanych zasobów mieszkaniowych i w porównaniu do spisu 1988 ich
udzia  wzrós  o 6,2 punkta (w kraju o 6,7 punkta). Zmiany te spowodowane by y, z jednej strony efek-
tami budownictwa mieszkaniowego, a z drugiej ubytkami naturalnymi i wyburzeniami, zw aszcza za-
sobów starych. Zasoby powojenne stanowi y 76,6 % ogó u mieszka  zamieszkanych w miastach
i 62,9 % na wsi.

Mieszkania w budynkach wzniesionych przed 1918 r., czyli maj cych ju  ponad 85 lat, to nadal
jeszcze 10,8% ogó u mieszka  zamieszkanych w miastach i 14,6% na wsi.

W budynkach najnowszych, tj. wybudowanych po 1988 r. znajdowa o si  83,2 tys. mieszka  za-
mieszkanych, z tego 65,2 tys. (13,3%) w miastach i 18,0 tys. (10,6%) na wsi.

Struktura mieszka  pod wzgl dem wieku by a znacznie zró nicowana w zale no ci od rodzaju
podmiotu w adaj cego zasobami mieszkaniowymi.

W miastach zasoby stanowi ce w asno  gmin znajduj ce si  w budynkach wybudowanych przed
1918 r. stanowi y 57,1% mieszka . Drugim w cicielem pod wzgl dem ilo ci starych mieszka  by y
osoby fizyczne - 34,9%. Bior c pod uwag  fakt, e w zasobach gminnych rzadko ci  s  remonty kapi-
talne budynków, mo na stwierdzi , e jako  tych zasobów uleg a znacznemu pogorszeniu.

Spo ród mieszka  znajduj cych si  w budynkach wybudowanych w okresie 1989 - 2002 w miastach
najwi cej (50,3%) nale o do spó dzielni mieszkaniowych i osób fizycznych (40,1%). Osoby fizyczne
dysponowa y równie  najwi ksz  ilo ci  mieszka  w budynkach b cych w budowie – 99,0% ogólnej
liczby mieszka  zamieszkanych w budynkach w budowie zlokalizowanych w miastach.

Tabl. 8. Mieszkania zamieszkane wed ug w cicieli mieszka  i roku budowy  budynku
Mieszkaniaa) w budynkach wybudowanych w latach:

przed 1945 r. 1989-2002 oraz
cych w budowie

razem w tym przed
1918 r.

1945-1970 1971-1988
razem w tym

po 1995 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó em
w tys.

w odsetkach

Miasta
O G Ó  E M ....................... 488,3 22,9 10,8 25,3 37,3 14,0 5,5
    stanowi ce w asno :
Osób fizycznych .................... 175,6 31,4 10,5 28,4 22,6 16,8 8,4
Spó dzielni mieszkaniowych 205,5 1,2 0,6 22,9 60,0 16,0 4,2
Gmin ..................................... 84,1 57,8 35,8 25,8 13,1 2,4 1,1
Skarbu Pa stwa ..................... 12,4 15,0 5,6 25,1 43,4 16,1 4,5
Zak adów pracy ..................... 7,3 40,4 23,3 21,6 32,2 5,0 0,6
Pozosta ych podmiotówb) ....... 3,4 26,0 17,7 7,5 12,1 53,9 48,7

Wie
O G Ó  E M ....................... 170,6 36,7 14,6 20,3 28,2 14,3 5,6
     stanowi ce w asno :
Osób fizycznych .................... 150,8 35,5 13,6 20,9 28,1 15,1 5,5
Spó dzielni mieszkaniowych 3,3 0,9 0,2 1,6 70,2 27,3 9,8
Gmin ..................................... 5,3 61,7 28,7 19,0 15,3 2,8 0,5
Skarbu Pa stwa ..................... 4,6 41,6 18,7 26,8 28,8 2,2 0,3
Zak adów pracy ..................... 5,9 59,7 32,2 12,8 21,0 6,0 2,4
Pozosta ych podmiotówb) ....... 0,7 49,6 33,7 5,6 17,4 27,0 22,7

    a) W podziale nie uwzgl dniono mieszka  o nieustalonym roku budowy budynku.  b) W tym towarzystw budownictwa
spo ecznego, organizacji buduj cych dla zysku, ko cio ów i zwi zków wyznaniowych.

Jak wynika z danych zamieszczonych powy ej, w zasobach mieszkaniowych gmin nowe mieszkania
(wybudowane po spisie w 1988 r.) stanowi y znikomy odsetek – na wsi 2,8%, a w miastach 2,4%, ponad
po ow  mieszka  gminnych stanowi y mieszkania w budynkach wybudowanych przed 1945 r. Równie
niski (jak gminy) udzia  nowych mieszka  mia y zak ady pracy – 5,0% w miastach i 6,0% na wsi.

Najwy szy odsetek mieszka  w budynkach wybudowanych po 1988 r. mia y w swoich zasobach
w miastach pozosta e podmioty – 53,9%, a na wsi - spó dzielnie mieszkaniowe –  27,3%.
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4. Wielko  mieszka

W 2002 r. przeci tne mieszkanie sk ada o si  prawie z 4 izb, a jego przeci tna powierzchnia u yt-
kowa wynosi a 66,7 m2. W porównaniu z 1988 r. przeci tna powierzchnia mieszkania  w wojewódz-
twie wzros a o 8,9 m2 , przy czym na wsi o 13,5 m2, a w miastach o 7,5 m2 . Obecnie w miastach
mieszkanie jest rednio o 22,2 m2 mniejsze ni  mieszkanie na wsi.

Wy sza dynamika przyrostu powierzchni u ytkowej mieszka  od dynamiki przyrostu liczby izb
spowodowa a korzystne zmiany w wielko ci mieszka .

Tabl. 9. Mieszkania zamieszkane wed ug liczby izb
Mieszkania o liczbie izb – w % ogó uL A T A

MIASTA,  WIE 1 2 3 4 5 i wi cej

Przeci tna
liczba izb

w 1 mieszkaniu

O G Ó  E M ........ 1988 3,3 14,4 38,9 28,0 15,4 3,49
2002a) 2,6 11,7 36,6 28,9 20,1 3,72

Miasta .................... 1988 3,9 15,8 40,7 27,2 12,5 3,37
2002a) 3,1 13,2 38,8 28,7 16,1 3,56

Wie  ...................... 1988 1,6 10,4 34,0 30,4 23,6 3,84
2002a) 1,0 7,3 30,3 29,8 31,6 4,17

    a) W podziale nie uwzgl dniono mieszka  o nieustalonej liczbie izb.

W latach 1989-2002 zmniejszy  si  udzia  mieszka  1-2 izbowych (z 17,7% w 1988 r. do 14,3%
w 2002 r. ogó u mieszka  zamieszkanych), natomiast wzrós  udzia  mieszka  wi kszych: 4 izbowych
z 28,0% do 28,9% oraz 5-izbowych i wi kszych z 15,4% do 20,1%. W miastach udzia  mieszka
5-izbowych i wi kszych wynosi  w 2002 r. 16,1%, na wsi za  31,6% (w 1988 r. odpowiednio 12,5%
i 23,6%).

Zmiana w strukturze wielko ci mieszka  jest jeszcze bardziej widoczna przy uwzgl dnieniu po-
wierzchni u ytkowej. Mieszkania o powierzchni 30-39 m2 stanowi y w momencie spisu 13,4% ogó u
mieszka  ( w 1988 r. 16,3%), a o powierzchni ponad 80 m2 - 23,1% (w 1988 r. 16,6%).

Tabl. 10. Mieszkania zamieszkane stale wed ug powierzchni u ytkowej
O powierzchni u ytkowej w m2

poni ej 30 30-39 40-49 50-59 60-79 80 i wi cejL A T A
MIASTA,  WIE

Ogó em
w tys.

w odsetkach

O G Ó  E M ...................1988 569,3 7,5 16,3 23,9 17,0 18,7 16,6
2002a) 652,0 5,1 13,4 21,4 16,6 20,3 23,1

Miasta ...............................1988 418,2 8,4 19,2 27,4 16,6 16,8 11,6
2002a) 483,6 5,9 16,2 25,1 16,8 19,5 16,4

Wie ................................ 1988 151,1 5,2 8,4 13,9 18,1 24,0 30,4
2002a) 168,4 2,8 5,4 10,6 16,1 22,7 42,4

a) W podziale nie uwzgl dniono mieszka  o nieustalonej powierzchni u ytkowej.

Najwi ksze mieszkania pod wzgl dem redniej powierzchni wyst puj  w powiatach: kartuskim
(90,9 m2), puckim (90,7 m2), gda skim (70,9 m2) oraz ko cierskim (79,3 m2), za  najmniejsze – w du-
ych aglomeracjach miejskich; tj. Gda sku (57,0 m2), S upsku (57,6 m2), Gdyni (59,2 m2) i Sopocie

(62,2 m2 ).
Struktura mieszka  pod wzgl dem wielko ci wyra ona powierzchni  u ytkow  kszta tuje si  ró nie

w zale no ci od rodzaju podmiotu b cego w cicielem mieszkania.



24

Tabl. 11. Mieszkania zamieszkane wed ug powierzchni u ytkowej i rodzaju podmiotów b cych
cicielami mieszka

Mieszkania
wed ug powierzchni u ytkowej a) w m2 – w odsetkach

WYSZCZEGÓLNIENIE
ogó em
w tys.

poni ej
30 30-39 40-49 50-79 80-99 100-119 120 i

wi cej

Przeci tna
powierz-

chnia
ytkowa

1 miesz-
kania
w m2

Miasta
O G Ó  E M .................. 488,3 6,0 16,2 25,1 36,2 5,1 4,7 6,6 60,9
    stanowi ce w asno :
Osób fizycznych ............... 175,6 4,1 10,1 15,6 30,2 10,3 12,0 17,6 81,9
Spó dzielni mieszkaniowych 205,5 4,8 18,8 31,7 43,0 1,2 0,3 0,2 49,4
Gmin ................................ 84,1 12,1 22,1 27,4 31,8 4,5 1,3 0,6 48,2
Skarbu Pa stwa ................ 12,4 7,3 18,1 32,3 38,3 3,1 0,4 0,4 49,6
Zak adów pracy ................ 7,3 9,3 18,3 30,3 36,6 4,1 0,7 0,6 49,6
Towarzystw budownictwa

spo ecznego .................. 2,5 6,3 25,1 24,3 40,5 3,3 0,4 0,1 48,6
Pozosta ych podmiotów .... 0,9 13,7 19,8 20,8 28,6 6,8 2,2 8,1 61,5

Wie
O G Ó  E M .................. 170,6 2,8 5,5 10,6 38,8 14,0 11,4 16,8 83,0
   stanowi ce w asno :
Osób fizycznych 150,8 2,4 4,7 9,3 37,3 15,0 12,6 18,7 86,4
Spó dzielni mieszkaniowych 3,3 4,2 10,5 18,5 64,5 2,1 0,1 0,1 54,5
Gmin ................................ 5,3 10,9 16,1 21,0 43,5 6,2 1,4 0,7 51,7
Skarbu Pa stwa ................ 4,6 5,8 11,2 22,8 47,8 6,9 2,5 3,1 57,8
Zak adów pracy ................ 5,9 3,8 9,5 19,5 51,1 8,2 3,1 4,7 61,9
Towarzystw budownictwa

spo ecznego .................. 0,1 - 20,8 42,7 34,4 2,1 - - 47,9
Pozosta ych podmiotów .... 0,6 8,8 8,9 14,1 31,7 9,3 7,5 19,7 81,4

     a) W podziale nie uwzgl dniono mieszka  o nieustalonej powierzchni u ytkowej.

Najwi kszy udzia  mieszka  o powierzchni poni ej 30 m2 mia y w swych zasobach gminy – w mia-
stach – 12,1%, na wsi – 10,9%. Z kolei najmniejszy odsetek ma ych mieszka  wyst powa  w zasobach
osób fizycznych – w miastach: 4,1%, na wsi: 2,4%.

Spó dzielnie mieszkaniowe posiada y najni szy odsetek mieszka  najwi kszych, tj. o powierzchni
ytkowej 120 m2 i wi kszych – tylko 0,2% w miastach i 0,1% na wsi. Najwi cej takich mieszka

by o w gestii osób fizycznych: w miastach 17,6%, a na wsi 18,7%.

5. Wyposa enie mieszka  w instalacje techniczno-sanitarne

W okresie dziel cym oba spisy wyst pi a istotna poprawa w wyposa eniu mieszka  w instalacje
techniczno-sanitarne: wodoci g, ust p, azienk , ciep  wod , centralne ogrzewanie i gaz z sieci; przy
czym stopie  poprawy by  znacznie wi kszy na wsi ni  w miastach.

Tabl. 12. Wyposa enie mieszka  zamieszkanych w instalacje techniczno-sanitarne
W tym mieszkaniaa) wyposa one w:

wodoci gL A T A
MIASTA,  WIE Ogó em

razem w tym
z sieci

ust p sp u-
kiwany azienk ciep  wod

bie c.o. gaz z sieci

W  tysi cach
Miasta ............ 1988 418,2 411,6 403,3 380,0 359,0 346,3 325,3 326,9

2002 488,3 486,9 481,7 476,1 458,6 437,9 419,7 384,6
Wie .............. 1988 151,1 126,6 83,8 92,4 94,5 91,3 69,3 1,8

2002 170,6 164,3 135,3 145,6 143,6 130,5 116,8 7,4
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Tabl. 12. Wyposa enie mieszka  zamieszkanych w instalacje techniczno-sanitarne  (dok.)
W tym mieszkaniaa) wyposa one w:

wodoci gL A T A
MIASTA,  WIE Ogó em

razem w tym
z sieci

ust p sp u-
kiwany azienk ciep  wod

bie c.o. gaz z sieci

W  odsetkach
Miasta ............ 1988 100,0 98,4 96,4 90,9 85,8 82,8 77,8 78,2

2002 100,0 99,7 98,6 97,5 93,9 89,7 85,9 78,8
Wie .............. 1988 100,0 83,8 55,4 61,2 62,6 60,4 45,9 1,2

2002 100,0 96,3 79,3 85,4 84,2 76,5 68,5 4,3
1988 = 100

Miasta ............ 2002 116,8 118,3 119,5 125,3 127,7 126,5 129,0 117,6
Wie ......................2002 112,9 129,8 161,5 157,5 152,0 142,9 168,6 418,2

a) W podziale nie uwzgl dniono mieszka  o nieustalonym wyposa eniu.

Jak wskazuj  wyniki spisu 2002 wodoci g w mieszkaniu sta  si  ju  instalacj  powszechn . W mia-
stach wyposa onych w t  instalacj  by o prawie 100% mieszka , a na wsi ponad 96%.

Pomimo bardzo korzystnych zmian w wyposa eniu mieszka  wiejskich, w dalszym ci gu by y one
gorzej wyposa one ni  mieszkania w miastach, zw aszcza w komplet instalacji.

Od 1989 r. nast pi  wyra ny wzrost stopnia wyposa enia mieszka  w tym zakresie. Komplet pod-
stawowych instalacji, tj. wodoci g, ust p, azienka, centralne ogrzewanie i gaz wyst powa  w co dru-
gim mieszkaniu. Nadal jednak jeszcze 3,6% ogó u mieszka  na wsi i 0,3% ogó u mieszka  w miastach
nie mia o wodoci gu, a 3,3% mieszka  wiejskich i 0,2% mieszka  miejskich adnej instalacji.

W przekroju poszczególnych podmiotów b cych w cicielami mieszka  mo na zaobserwowa ,
e najmniejszy odsetek mieszka  wyposa onych w trzy podstawowe instalacje wyst powa  w zaso-

bach gmin (prawie 79% w miastach i prawie 66% na wsi) oraz zak adów pracy (odpowiednio 86,3%
i 75,8%).

Prawie wszystkie mieszkania b ce w dyspozycji spó dzielni mieszkaniowych posiada y wodoci g,
ust p i azienk . W miastach jedynie w 0,3% mieszka  brakowa o trzech podstawowych instalacji,
a na wsi w 1,1% mieszka .

Tabl. 13. Mieszkania zamieszkane wed ug w ciciela i stopnia wyposa enia w instalacje
Wyposa onea) w: Bez wodoci gu

wodoci g, ust p,
azienk wodoci gb)

razem
w tym

z c.o. i gaz
z sieci

razem w tym c.o.
razem

w tym bez
adnej

instalacji
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó em

w tys.

w odsetkach
Miasta

O G Ó  E M .................... 488,3 93,7 69,7 5,8 1,1 0,3 0,2
   stanowi ce w asno :
Osób fizycznych ................. 175,6 94,0 59,0 5,3 1,2 0,4 0,4
Spó dzielni mieszkaniowych 205,5 99,7 89,7 0,1 0,0 0,0 0,0
Gmin .................................. 84,1 78,8 46,6 20,3 3,3 0,6 0,4
Skarbu Pa stwa .................. 12,4 96,0 64,8 3,8 1,3 0,1 0,1
Zak adów pracy .................. 7,3 86,3 53,9 12,7 3,4 0,7 0,4
Pozosta ych podmiotówc) .... 3,4 90,5 36,7 8,6 1,6 0,6 0,3

Wie
O G Ó  E M .................... 170,6 82,6 4,1 13,5 2,6 3,6 3,3
   stanowi ce w asno :
Osób fizycznych ................. 150,8 83,2 4,3 13,1 2,7 3,6 3,3
Spó dzielni mieszkaniowych 3,2 98,9 5,7 0,2 0,1 0,6 0,1
Gmin .................................. 5,3 65,8 2,0 26,1 3,2 7,8 7,1
Skarbu Pa stwa .................. 4,7 81,1 1,6 15,1 1,5 3,4 3,4
Zak adów pracy .................. 5,9 75,8 0,5 19,9 3,0 4,2 3,9
Pozosta ych podmiotówc) .... 0,7 88,5 5,8 9,3 1,2 2,9 2,9
     a) Bez mieszka  o nieustalonej informacji o wyposa eniu.   b) Z ust pem - bez azienki, z azienk  - bez ust pu oraz bez
obu tych instalacji.  c) W tym towarzystw budownictwa spo ecznego, organizacji buduj cych dla zysku, ko cio ów i zwi z-
ków wyznaniowych.
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W wodoci g najlepiej wyposa one by y mieszkania w miastach powiatów: chojnickiego, l borskie-
go, s upskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego oraz w Sopocie, gdzie prawie 100%
mieszka  posiada o ten rodzaj instalacji. W miastach powiatów starogardzkiego, ko cierskiego i wej-
herowskiego, jeszcze ponad 0,5% mieszka  nie posiada o instalacji wodoci gowej.

Gaz sieciowy nie wyst powa  w miastach powiatu ko cierskiego, natomiast w powiecie cz uchow-
skim jedynie 0,5% mieszka  wyposa onych by o w t  instalacj . Pod tym wzgl dem najlepiej sytuacja
przedstawia a si  w powiecie malborskim i w Gdyni, gdzie ponad 94% mieszka  dysponowa o instala-
cj  gazu sieciowego.

Instalacj  centralnego ogrzewania posiada o 92,0% mieszka  w miastach powiatu gda skiego. Ko-
lejne miejsca pod wzgl dem stopnia wyposa enia w ten rodzaj instalacji zajmowa  Gda sk oraz miasta
powiatu sztumskiego.

Stopie  wyposa enia mieszka  wiejskich w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne by  znacz-
nie ni szy ni  mieszka  zlokalizowanych w miastach.

Mieszkania wiejskie w wodoci g najlepiej wyposa one by y w powiatach: s upskim, puckim, mal-
borskim oraz nowodworskim, gdzie ponad 98% zasobów mieszkaniowych posiada o ten rodzaj insta-
lacji. Najgorzej przedstawia a si  sytuacja na wsi w powiatach tczewskim, ko cierskim i chojnickim
(odsetek ten wynosi  poni ej 94%). Na wsi, w powiatach cz uchowskim, chojnickim, nowodworskim
oraz wejherowskim nie odnotowano  adnego mieszkania posiadaj cego gaz sieciowy, natomiast naj-
wi kszy procent lokali mieszkalnych wyposa onych w t  instalacj  wyst powa  w powiatach gda -
skim (18,1%) oraz puckim (14,3%). Pod wzgl dem wyposa enia w instalacj  centralnego ogrzewania
przodowa y gminy powiatu gda skiego oraz powiatu kartuskiego (ok. 77% ogó u mieszka ), a najgo-
rzej pod tym wzgl dem sytuacja przedstawia a si  na wsi w powiatach: cz uchowskim, chojnickim,
bytowskim, starogardzkim oraz s upskim, w których ponad 35% mieszka  nie by o wyposa onych
w instalacj  centralnego ogrzewania.

6. Zaludnienie mieszka

 Spis mieszka  przeprowadzony cznie ze spisem ludno ci umo liwi  przedstawienie warunków
mieszkaniowych ludno ci, w tym zaludnienie mieszka , które zobrazowano za pomoc  podstawowych
mierników, umo liwiaj cych opracowanie szczegó owej struktury mieszka  i ludno ci wed ug:
− liczby osób zamieszkuj cych w mieszkaniu,
− liczby osób przypadaj cych na 1 izb  w mieszkaniu,
− liczby osób przypadaj cych na 1 pokój w mieszkaniu,
− powierzchni u ytkowej przypadaj cej na 1 osob  w mieszkaniu.

Tabl. 14. Podstawowe wska niki zaludnienia mieszka
Przeci tna liczba osób

L A T A
MIASTA,  WIE w 1 mieszkaniu na 1 izb a) na 1 pokójb)

Przeci tna
powierzchnia
ytkowac) w m2

na osob

O G Ó  E M ...................... 1988 3,61 1,03 • 16,0
2002 3,31 0,89 1,20 20,0

Miasta .................................. 1988 3,38 1,00 • 15,8
2002 3,03 0,86 1,16 20,0

Wie  .................................... 1988 4,26 1,11 • 16,4
2002 4,10 0,99 1,31 20,2

     a)b)c) Bez mieszka  o nieustalonej:  a) liczbie izb,  b) liczbie pokoi,  c) powierzchni u ytkowej.

Wszystkie wska niki wskazuj  na ogóln  popraw  w sytuacji zaludnienia mieszka , nadal jednak
istnieje wi ksze zaludnienie mieszka  na wsi ni  w miastach.

Na podstawie danych uzyskanych w spisie 2002 najwi ksze zaludnienie mieszka  - pod wzgl dem
przeci tnej liczby osób przypadaj cych na 1 mieszkanie – wyst powa o w powiatach: kartuskim
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(4,25 osób na jedno mieszkanie), ko cierskim (3,98) i puckim (3,86), a najmniejsze w aglomeracji
trójmiejskiej: w Sopocie (2,64), Gdyni (2,84) i Gda sku (2,87).

W warunkach niskiego zaludnienia, tj. poni ej 1 osoby na izb , mieszka o 756,5 tys. osób (co sta-
nowi o 35,1% ogó u ludno ci), nie powinno to jednak przes oni  faktu, e nadal 233,2 tys. osób
(10,8% ogó u ludno ci) mieszka w mieszkaniach przeludnionych, przy czym w miastach 130,2 tys.
(8,9%), a na wsi 103,0 tys. (14,9%).

Tabl. 15. Struktura mieszka  wed ug liczby osób przypadaj cych na 1 izb
Liczba osób na izb a) – w odsetkachMIASTA

WIE poni ej 1,00 1,00 1,01-1,49 1,50-1,99 2,00-2,99 3,00 i wi cej

O G Ó  E M .............. 35,1 22,8 18,6 12,7 8,7 2,1
Miasta .......................... 37,9 25,3 17,2 10,7 7,0 1,9
Wie  ............................ 29,2 17,5 21,4 16,9 12,2 2,7

     a) Bez mieszka  o nieustalonej liczbie izb.

Mieszkania, w których na 1 pokój przypada poni ej 1 osoby, stanowi y w województwie 25,9%
ogó u mieszka  zamieszkanych stale. W warunkach takich mieszka o 15,7% ogó u ludno ci. Bior c
pod uwag  wymogi wspó czesnych standardów europejskich, wed ug których ka da osoba powinna
mie  w asny pokój, nale y stwierdzi , e 35,7% ogó u ludno ci mieszkaj cej w mieszkaniach mieszka
w takich warunkach. Prawie 32% ludno ci mieszka w warunkach zaludnienia 2 i wi cej osób na 1 po-
kój, w tym 9,1% - 3 i wi cej osób na 1 pokój. W ocenie sytuacji mieszkaniowej zaludnienie 3 i wi cej
osób na pokój uznaje si  za warunki substandardowe, niezale nie od stanu technicznego takiego
mieszkania , a w takich warunkach w momencie spisu mieszka o jeszcze 197,0 tys. osób, z tego 109,8
tys. w miastach i 87,2 tys. na wsi.

Dzi ki budowaniu nowych, bardziej przestronnych mieszka  oraz rozbudowie zasobów ju  istniej -
cych m.in. poprzez adaptacje pomieszcze  niemieszkalnych, w stosunku do spisu przeprowadzonego
w 1988 r. wzrós  równie  wska nik powierzchni u ytkowej mieszka  przypadaj cej na 1 osob .
W miastach wyniós  on 20,1 m2 (w 1988 r. – 15,8 m2) , a na wsi  20,3 m2 (w 1988 r. – 16,4 m2). W po-
równaniu z danymi 1988 r. jest to wzrost o 4,3 m2 w miastach i o 3,9 m2 na wsi.

Ponad 36% ludno ci województwa mieszka w lokalach, w których na 1 osob  przypada 20 m2 i wi -
cej, natomiast w lokalach, gdzie na 1 osob  przypada mniej ni  10 m2 , mieszka 15,8% ogó u ludno ci.

Tabl. 16. Struktura ludno ci w mieszkaniach wed ug powierzchni u ytkowej
Ludno  w mieszkaniach o powierzchni u ytkoweja) w m2 przypadaj cej na 1 osob  – w odsetkachWYSZCZEGÓL-

NIENIE poni ej 5,0 5,0-6,9 7,0-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20,0-29,9 30,0 i wi cej

O G Ó  E M ........  0,9 3,4 11,5 27,2 20,7 20,3 15,9
Miasta .................... 0,8 3,0 11,2 27,4 21,8 20,3 15,5
Wie  ...................... 1,3 4,3 12,0 26,9 18,3 20,4 16,8

     a) Bez mieszka  o nieustalonej powierzchni u ytkowej.

Dla mieszka  zamieszkanych stale w spisie 2002 zebrano równie  informacje dotycz ce liczby
i typu gospodarstw domowych zamieszkuj cych w mieszkaniu. Podstaw  podzia u mieszka  na u yt-
kowane wspólnie i niesamodzielnie by a liczba gospodarstw domowych spisanych w danym mieszka-
niu. Je eli w mieszkaniu zosta o spisane tylko jedno gospodarstwo domowe uznawano, e mieszkanie

ytkowane jest samodzielnie, w przypadku gdy w mieszkaniu spisano 2 lub wi cej gospodarstwa
domowe uznawano takie mieszkanie za u ytkowane wspólnie.
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Tabl. 17. Mieszkania zamieszkane stale wed ug liczby gospodarstw domowych
Mieszkania zamieszkane

MIASTA, WIE Ogó em przez 1 gospodar-
stwo domowe

przez 2 gospodar-
stwa domowe

przez 3 i wi cej
gospodarstw do-

mowych
W  tysi cach

O G Ó  E M ........................... 652,0 563,4 76,1 12,5
Miasta ....................................... 483,6 420,3 54,4 8,9
Wie  ......................................... 168,4 143,1 21,7 3,6

W  odsetkach
O G Ó  E M ........................... 100,0 86,4 11,7 1,9
Miasta ....................................... 100,0 86,9 11,3 1,8
Wie  ......................................... 100,0 84,9 12,9 2,2

W momencie spisu 86,4% ogó u mieszka  zamieszkanych stale stanowi y mieszkania zamieszkane
przez jedno gospodarstwo domowe. Natomiast przez dwa gospodarstwa domowe zamieszkanych by o
11,7% ogó u tych mieszka , z czego w miastach 11,3 %, a na wsi 12,9 %. W ród 754,6 tys. gospo-
darstw domowych samodzielnym mieszkaniem dysponowa o 563,4 tys. gospodarstw tj. 74,7 % (w kra-
ju 76,1 %), a 191,2 tys., tj. 25,3 % mieszka o niesamodzielnie (w kraju 23,9%), w tym 39,2 tys. (5,2%)
zajmowa o mieszkania, w których zamieszkiwa o po 3 i wi cej gospodarstw domowych.

7. Ludno  zamieszka a w warunkach substandardowych

Dla pokazania warunków mieszkaniowych dokonano wyodr bnienia mieszka , w których w mo-
mencie spisu (wed ug umownie przyj tych kryteriów) wyst pi y tzw. substandardowe warunki miesz-
kaniowe.

Tabl. 18. Mieszkania i ludno  w mieszkaniach zamieszkanych stale wed ug warunków
mieszkaniowych

O warunkach substandardowych
spowodowanych

Ogó em O warunkach
 standardowych razem

niskim
stanem

technicz-
nym bu-
dynków

niedosta-
tecznym

wyposa e-
niem mie-

szka
w instalacje

nadmier-
nym za-

ludnieniem
mieszka

WYSZCZEGÓLNIENIE

w tys. w % w tys. w odsetkach

Mieszkania ..........................  652,0 585,5 89,8 66,5 15,3 39,6 45,1
Miasta .................................. 483,6 451,3 93,3 32,3 3,4 34,1 62,5
Wie  .................................... 168,4 134,2 79,7 34,2 26,5 44,8 28,7
Ludno  w mieszkaniach ....  2155,6 1868,9 86,7 286,7 12,4 30,7 56,9
Miasta .................................. 1464,7 1331,1 90,9 133,6 2,4 22,8 74,8
Wie  .................................... 690,9 537,8 77,8 153,1 21,1 37,6 41,3

Porównuj c sytuacj  ludno ci miast i wsi nale y stwierdzi , e jest ona zdecydowanie gorsza na wsi
ni  w miastach, mimo e na wsi w okresie od 1989 r. wyst pi a stosunkowo du a poprawa, zw aszcza
w zakresie wyposa enia mieszka  w instalacje techniczno-sanitarne. Ponad 51% mieszka  o wa-
runkach substandardowych zlokalizowanych by o na terenach wiejskich, z tego 44,8% stanowi y
mieszkania niedostatecznie wyposa one w instalacje.

W momencie spisu nadal w mieszkaniach o warunkach substandardowych o 286,7 tys. (13,3%)
osób (w kraju 17,1%), z tego 46,6% w miastach i 53,4% na wsi.


