
 

 

INFORMACJA 

23.09.2019 r. Mieszkania oddane do użytkowaniaa)  

w województwie kujawsko-pomorskim  
w sierpniu 2019 roku 

 
W województwie kujawsko-pomorskim  
w sierpniu 2019 roku inwestorzy indywidualni  
oddali do użytkowania 343 mieszkania. 

 

 
 
 
 

W sierpniu 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim oddano do użytkowania  
556 mieszkań, tj. o 14,6% więcej niż przed rokiem.  

Tablica 1. Mieszkania oddane do użytkowaniab) 

- Zjawisko nie wystąpiło. 
 x Wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub bezcelowe. 

a) Dane meldunkowe – mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych. b) Począwszy od stycznia 
2018 r. dane dotyczące efektów „budownictwa indywidualnego” dotyczą tylko mieszkań realizowanych na wła-
sne potrzeby inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa 
zostały włączone do formy „budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem”. c) Zakładowe, komunalne, 
społeczne czynszowe.   

 

W analizowanym miesiącu inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 343 mieszkania, co 
stanowiło 61,7% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Mniejszy udział (38,1%)  
w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania miało budownictwo przeznaczone na 
sprzedaż lub wynajem, w którym w sierpniu 2019 roku oddano do użytkowania 212 mieszkań.  

 

Największy wzrost w skali roku liczby mieszkań oddanych do użytkowania wystąpił w woje-
wództwie świętokrzyskim (o 75,4%), małopolskim (o 55,9%) i warmińsko-mazurskim (o 42,9%). 
Województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 7 pozycji w rankingu województw 
(wzrost o 14,6%). Największy spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania nastąpił  
w województwie łódzkim (o 31,4%), lubelskim (o 25,5%) i zachodniopomorskim (o 11,5%). 
 

Rodzaje mieszkań 
VIII 2019 

liczba mieszkań VII 2019=100 VIII 2018=100 

Ogółem  556 56,7 114,6 

Indywidualne 343 102,7 116,3 

Przeznaczone na sprzedaż lub wy-
najem 

212 32,9 135,9 

Spółdzielcze - x x 

Pozostałec) 1 50 x 
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Liczba mieszkań oddanych 

do użytkowania  
w sierpniu 2019 roku 



 

 
Wykres 1. Dynamika mieszkań oddanych do użytkowania (analogiczny miesiąc poprzedniego  
roku = 100)  
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel.: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2018 - podregiony, powiaty gminy 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 

Biuletyn o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego   

 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL – temat mieszkania 

Baza BDM – temat mieszkania 

Baza DBW – temat mieszkania 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Mieszkanie 

Mieszkania oddane do użytkowania 

Budownictwo indywidualne 

Budownictwo komunalne  

Budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 

Budownictwo społeczne czynszowe 

Budownictwo spółdzielcze 

Budownictwo zakładowe 
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