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Tabl. 1.  Mieszkania oddane do użytkowania (dok.) 

L a t a 
Formy budownictwa 

Mieszkania 

Izby 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
1 mieszkaniaogółem 

w tym  
w miastach 

ogółem w tym  
w miastach 

w metrach kwadratowych 

W odse tkach 

O g ó ł e m  .............................. 2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 x
 2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 x

Spółdzielcze  ............................ 2011 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 x
 2012 1,5 2,2 1,1 0,9 1,6 x

Komunalne (gminne)  ............... 2011 1,4 2,0 0,7 0,6 1,1 x
 2012 2,1 3,0 1,4 0,9 1,6 x

Zakładowe  ............................... 2011 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 x
 2012 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 x

Przeznaczone na sprzedaż 2011 49,4 68,9 35,8 27,5 46,4 x
lub wynajem 2012 48,2 69,8 32,8 26,7 48,8 x

Społeczne czynszowe  .............. 2011 1,8 2,5 1,3 0,9 1,5 x

Indywidualne  ........................... 2011 46,9 26,0 61,9 70,7 50,6 x
 2012 47,8 24,4 64,4 71,3 47,7 x

 

W 2012 r., podobnie jak rok wcześniej, wśród mieszkań oddanych do użytkowania przeważały lokale 

wybudowane przez deweloperów (48,2% ogółu) oraz inwestorów indywidualnych (47,8%). 

 
 

Spośród ogółu mieszkań przekazanych do eksploatacji w omawianym roku 3112 (68,8%) zostało zreali-

zowanych na terenach miejskich. W odniesieniu do roku poprzedniego oznacza to spadek ich liczby o 0,5%. 

W analizowanej grupie dominowały mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 2171 (o 0,7% 

więcej niż przed rokiem) oraz indywidualne – 759 (o 6,6% mniej). Stanowiły one odpowiednio 69,8%  

i 24,4% wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania na terenie miast w 2012 r. wobec 68,9% oraz 26,0% 

w roku poprzednim. Udział pozostałych form budownictwa wyniósł 5,8% i w porównaniu z zanotowanym  

w 2011 r. zmniejszył się o 0,7 p. proc.  

Na obszarach wiejskich w 2012 r. przekazano do eksploatacji 1413 mieszkań, co oznacza wzrost o 7,9%  

w stosunku do ich liczby zanotowanej przed rokiem. Dominowały wśród nich lokale stanowiące własność 

osób fizycznych – 1404 (o 10,5% więcej niż rok wcześniej). Kolejną grupę tworzyły mieszkania przezna-

czone na sprzedaż lub wynajem – 9 (o 76,3% mniej). Udział tych form budownictwa w ogólnej liczbie lokali 

mieszkalnych oddanych do użytkowania na wsi w analizowanym roku ukształtował się odpowiednio na po-

ziomie 99,4% i 0,6%, podczas gdy w 2011 r. wyniósł 97,0% i 2,9%. 
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Na 1000 ludności w województwie podlaskim w omawianym roku przypadało przeciętnie 3,8 (w 2011 r.  

– 3,7) mieszkania przekazanego do eksploatacji oraz 16,0 (rok wcześniej – 16,2) izb w tych mieszkaniach. Na 

terenach miejskich intensywność budowy lokali mieszkalnych była większa niż na terenach wiejskich, w zwią- 

zku z czym w miastach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oddano do użytkowania 4,3 mieszkania, podczas 

gdy na wsi – 3,0 mieszkania (w 2011 r. wskaźniki te ukształtowały się odpowiednio na poziomie 4,3 i 2,8). 

Tabl. 2.  Mieszkania oddane do użytkowania według powiatów w 2012 r. 

Wyszczególnienie Mieszkania Izby 
Powierzchnia użytkowa w m2 

mieszkań przeciętna  
1 mieszkania 

W o j e w ó d z t w o  .............................  4525 19158 467038 103,2 

Powia ty :      
Augustowski  ..........................................  122 704 18233 149,5 
Białostocki  ............................................  663 3666 90477 136,5 
Bielski  ...................................................  117 705 18986 162,3 
Grajewski  ..............................................  48 277 7587 158,1 
Hajnowski  .............................................  135 701 15363 113,8 
Kolneński  ..............................................  126 600 14364 114,0 
Łomżyński  .............................................  148 881 23124 156,2 
Moniecki  ...............................................  43 225 6960 161,9 
Sejneński  ...............................................  46 251 6150 133,7 
Siemiatycki  ............................................  92 483 14153 153,8 
Sokólski  .................................................  109 626 19391 177,9 
Suwalski  ................................................  113 642 19469 172,3 
Wysokomazowiecki  ..............................  76 481 13399 176,3 
Zambrowski  ..........................................  74 494 13301 179,7 

Miasta  na  p rawach  powia tu :      
Białystok  ...............................................  2249 7037 155201 69,0 
Łomża  ...................................................  216 825 16693 77,3 
Suwałki  .................................................  148 560 14187 95,9 

 

Analizując efekty budownictwa mieszkaniowego w prze- 

kroju terytorialnym zaobserwowano, że w 2012 r. najwięcej 

mieszkań zrealizowano w mieście Białystok (49,7% ogólnej 

liczby w województwie), powiecie białostockim (14,7%) 

oraz mieście Łomża. Najmniej lokali mieszkalnych oddano 

do użytkowania w powiatach: monieckim i sejneńskim (po 

1,0% ogółu) oraz grajewskim (1,1%). Uwzględniając liczbę 

mieszkańców, w omawianym roku największą intensywno-

ścią budowy mieszkań charakteryzowały się: miasto Biały-

stok (7,6 mieszkania oddanego do użytkowania na 1000 

ludności), powiat białostocki (4,6) oraz miasto Łomża (3,4). 

Najmniej nowo wybudowanych mieszkań w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców stwierdzono natomiast w powiatach: 

grajewskim i monieckim (po 1,0) oraz wysokomazowiec-

kim (1,3). 
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w województwie podlaskim  

w 2012 r. wyniosła 103,2 m2 i nie uległa zmianie w stosunku do zanotowanej w roku poprzednim.  

W budownictwie indywidualnym ukształtowała się ona na poziomie 153,9 m2 (rok wcześniej – 155,5 m2), 

zaś w pozostałych formach budownictwa osiągnęła 56,8 m2 (przed rokiem – 56,9 m2). Mieszkania budowane 

w miastach były zdecydowanie mniejsze niż na terenach wiejskich. Ich średnia powierzchnia użytkowa  

w omawianym roku wyniosła odpowiednio 81,4 m2 wobec 151,2 m2 (w 2011 r. – 83,9 m2 i 149,2 m2). 

W 2012 r. zaobserwowano znaczne zróżni-

cowanie przeciętnej powierzchni użytkowej 

mieszkania przekazanego do eksploatacji w po- 

szczególnych częściach województwa. Naj-

większą średnią powierzchnię wybudowanych 

mieszkań zanotowano w powiatach: zambrow-

skim (179,7 m2), sokólskim (177,9 m2) i wyso-

komazowieckim (176,3 m2), zaś najmniejsze 

mieszkania oddano do użytkowania w mia-

stach: Białystok (69,0 m2), Łomża (77,3 m2) 

oraz Suwałki (95,9 m2). 

Wszystkie mieszkania przekazane do użyt- 

kowania w 2012 r. w województwie podlaskim 

były wyposażone w wodociąg (w tym 91,9%  

w wodociąg z sieci), a także w ustęp spłukiwa-

ny i łazienkę. Każdy lokal posiadał centralne 

ogrzewanie, 1908 mieszkań, tj. 42,2% ogółu 

było zaopatrywanych w ciepłą wodę dostar-

czaną centralnie, a doprowadzony gaz z sieci 

posiadało 2044 mieszkań, tj. 45,2% ogólnej 

liczby lokali mieszkalnych oddanych do użyt-

kowania w analizowanym roku. 

  
Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto 

W ciągu 2012 r. wydano pozwolenia na budowę 4961 mieszkań, tj. o 12,0% więcej niż rok wcześniej.  

Dominowały wśród nich mieszkania indywidualne (49,3% ogólnej ich liczby) oraz przeznaczone na sprze-

daż lub wynajem (49,1%). W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost liczby mieszkań, na których budowę 

wydano pozwolenia zanotowano w budownictwie komunalnym (o 4,7%) i przeznaczonym na sprzedaż lub 

wynajem (o 2,1%), natomiast spadek zaobserwowano w budownictwie indywidualnym (o 5,8%). 

W omawianym roku rozpoczęto budowę 4486 mieszkań (o 4,2% więcej niż rok wcześniej), przy czym 

były one realizowane tylko przez podmioty budujące z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem (52,0% 

ogółu) oraz inwestorów indywidualnych (48,0%). W odniesieniu do 2011 r. liczba lokali mieszkalnych, któ-

rych budowę rozpoczęto wzrosła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 28,8%), na-

tomiast zmniejszyła się w budownictwie indywidualnym (o 7,4%).  
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Tabl. 3.  Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto 

Formy budownictwa 

Mieszkania, na których 
budowę wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto 

w liczbach  
bezwzględnych 

w odsetkach w liczbach  
bezwzględnych 

w odsetkach 

O g ó ł e m  .................................. 2011 4428 100,0 4304 100,0
 2012 4961 100,0 4486 100,0
Spółdzielcze  ..........................................  1 0,0 – – 
Komunalne (gminne)  .............................  80 1,6 – – 
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem  2437 49,1 2333 52,0 
Indywidualne  .........................................  2443 49,3 2153 48,0 

 
 Budynki mieszkalne oddane do użytkowania  

W 2012 r. w województwie podlaskim oddano do użytkowania 3228 budynków (o 4,6% więcej niż  

w 2011 r.), w tym 2285 budynków mieszkalnych (o 3,3% więcej niż przed rokiem). Łączna kubatura budyn-

ków mieszkalnych przekazanych do użytkowania wyniosła 2224,6 tys. m3 i w odniesieniu do poprzedniego 

roku zwiększyła się o 1,4%. 

Spośród budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w omawianym roku 36,9% zrealizowano na 

terenach miejskich. Udział budownictwa indywidualnego w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych odda-

nych do eksploatacji ukształtował się na poziomie 94,4%. 

Tabl. 4.  Budynki oddane do użytkowania 

Wyszczególnienie 
Budynki Kubatura budynków w tys. m3 

ogółem w tym mieszkalne ogółem w tym mieszkalnych

O g ó ł e m  ................................. 2011 3086 2211 4642,2 2192,9
 2012 3228 2285 6224,1 2424,6

miasta  ...............................................  1163 843 2989,8 1366,4 
wieś  ..................................................  2065 1442 3234,3 1058,2 

W tym budownictwo indywidualne  .......  2957 2158 3034,5 1627,2 
miasta  ...............................................  944 724 875,8 579,2 
wieś  ..................................................  2013 1434 2158,7 1048,0 

 

W 2012 r. w województwie podlaskim przekazano do użytkowania 2212 nowych budynków mieszkal-

nych1 (o 3,6% więcej niż przed rokiem). Mieszkania w tych budynkach stanowiły 88,8% wszystkich lokali 

mieszkalnych oddanych do eksploatacji (w roku poprzednim – 95,7%). 

Inwestorzy indywidualni zrealizowali 94,3% ogólnej liczby nowych budynków mieszkalnych przekaza-

nych do użytkowania w analizowanym roku. Mieszkania zlokalizowane w tych budynkach obejmowały 

52,4% ogółu mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych. Prace przy budowie omawianych budynków 

trwały średnio 54,1 miesiąca (rok wcześniej – 53,4 miesiąca). 

Poza budownictwem indywidualnym w 2012 r. zrealizowano 5,7% ogółu nowych budynków mieszkal-

nych. Dominowały wśród nich budynki przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, w których znajdowało się 

aż 43,7% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach mieszkalnych. Prace 

przy budowie tych budynków trwały przeciętnie 21,5 miesiąca (a w roku poprzednim – 22,5 miesiąca). 

 

                                                 
1 Patrz notka a do tabl. 5 na str. 6. 
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Tabl. 5. Budynki mieszkalne nowea oddane do użytkowania według form budownictwa 

L a t a 
Formy budownictwa 

Budynki 
Kubatura 
budynków 
w tys. m3 

Mieszkania Izby 

Powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań  

w m2 

Przeciętny 
czas trwania 

budowy  
w miesiącach

O g ó ł e m  ................................. 2011 2135 2117,9 4246 18638 444703 43,4
 2012 2212 2256,0 4018 17668 437248 44,4

Indywidualne  .........................................  2086 1585,6 2107 12092 326328 54,1 

Inne niż indywidualne  ...........................  126 670,4 1911 5576 110920 21,5 

spółdzielcze  ......................................  1 20,2 68 223 4122 20,0 

komunalne  ........................................  2 22,0 87 243 3777 22,0 

przeznaczone na sprzedaż       
lub wynajem  ................................  123 628,2 1756 5110 103021 21,5

 
a Dotyczy budynków oddanych do użytkowania w całości lub jako pierwsze części nowych budynków; nie dotyczy budynków zbioro-

wego zamieszkania oraz budynków jednorodzinnych nieprzystosowanych do stałego zamieszkania (domów letnich, domków wypoczynko-
wych oraz rezydencji wiejskich). 

 

W omawianym okresie w województwie podlaskim aż 83,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych 

do użytkowania stanowiły budynki dwukondygnacyjne. Zanotowano w nich 46,9% ogólnej liczby mieszkań 

w nowych budynkach mieszkalnych. 

Budynki jednomieszkaniowe (jednorodzinne) obejmowały 96,8% ogółu nowych budynków mieszkal-

nych. Znajdowało się w nich 53,3% wszystkich mieszkań przekazanych do eksploatacji w nowych budyn-

kach mieszkalnych. Budynki o trzech i więcej mieszkaniach stanowiły jedynie 1,5% ogólnej liczby nowych 

budynków mieszkalnych, lecz było w nich zlokalizowanych aż 44,9% ogółu lokali mieszkalnych w nowych 

budynkach. 

Tabl. 6.  Budynki mieszkalne nowea oddane do użytkowania według liczby kondygnacji oraz liczby 
mieszkań w 2012 r. 

Wyszczególnienie Budynki 
Kubatura 

budynków 
w tys. m3 

Mieszkania Izby 

Powierzchnia użytkowa  
w m2 

Przeciętny 
czas trwa-

nia budowy 
w miesią-

cach 
mieszkań 

przeciętna  
1 miesz-

kania 

O g ó ł e m  ........................................  2212 2256,0 4018 17668 437248 108,8 44,4 

budynki o liczbie kondygnacji:        
1 ...............................................  282 185,8 283 1415 38910 137,5 50,8 
2 ...............................................  1846 1407,7 1884 10882 289096 153,4 51,5 
3 ...............................................  54 99,9 223 821 18681 83,8 59,0 
4 ...............................................  17 168,5 622 1734 32981 53,0 16,9 
5 ...............................................  3 38,0 111 345 5887 53,0 22,1 
6 ...............................................  4 98,0 246 733 14183 57,7 23,7 
7 ...............................................  1 49,5 114 301 5869 51,5 20,0 
8 ...............................................  1 33,9 88 202 4466 50,8 25,0 
9 ...............................................  1 24,5              72 184 3869 53,7 24,0 
12  .............................................  1 40,8            127 310 6046 47,6 25,0 
14  .............................................  1 46,3            110 318 7087 64,4 27,0 
16  .............................................  1 63,0            138 423 10173 73,7 27,0 

Budynki:        

jednomieszkaniowe  ......................  2142 1612,4 2142 12317 332484 155,2 53,3 

o dwóch mieszkaniach  .................  36 33,5 72 306 6222 86,4 20,0 

o trzech i więcej mieszkaniach  .....  34 610,1 1804 5045 98542 54,6 22,1   
 

a Patrz notka a do tabl. 5. 

Opracowanie: Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 


