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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

       Wzrosła przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę, osiągając wartości powyżej średniej dla kraju        

       W latach 2008-2016 w województwie opolskim przeciętna powierzchnia użytkowa powierzchnia mieszkania była wyższa od średniej przy-

padającej dla Polski. Opolskie mieszkania są większe niż średnio w kraju, a na 1 osobę przypada większa powierzchnia użytkowa (w m2). 

W całym analizowanym okresie zaobserwować można wzrost wartości tego wskaźnika.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę 
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 W latach 2008-2016 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w województwie opolskim przyjmowała 

wartości wyższe niż średnio w kraju (w 2008 roku 25,3 m2 w stosunku do średniej krajowej 24,2 m2, a w 2016 roku 28,7 m2 w stosunku 

do średniej dla Polski 27,4 m2).  

 W roku 2016 średnia wartość przeciętnej powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę w województwie opolskim była wyższa od 

średniej dla Polski o 1,3 m2. Dane na koniec 2016 roku wskazują, że przeciętne opolskie mieszkanie miało 80,7 m2, względem średniej 

dla kraju 73,8 m2.  

 W 2016 r. przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,4 m2 i wyniosła 

27,4 m2 (w miastach wzrosła z 26,4 m2 do 26,8 m2, a na wsi z 27,9 m2  do 28,3 m2). Wskaźnik ten w układzie regionalnym wahał się 

od 24,2 m2 w województwie warmińsko-mazurskim do 29,9 m2 w województwie mazowieckim. 

 Spośród mieszkań miejskich przeciętnie najwięcej powierzchni użytkowej na 1 osobę przypadało w województwach: mazowieckim 

(29,5 m2), dolnośląskim (28,2 m2) oraz wielkopolskim (27,7 m2),a najmniej w województwach warmińsko-mazurskim (23,8 m2) i kujaw-

sko-pomorskim (24,2 m2). 

 Największa przeciętna powierzchnia użytkowa przypadającą na 1 osobę przypada w powiatach: opolskim (31,9 m2) i prudnickim  

(31,3 m2), a najmniejsze wartości zanotowano w powiatach: brzeskim (26,1 m2), kluczborskim (26,7 m2) oraz nyskim (27,3 m2). Naj-

większą powierzchnię użytkową mieszkania przypadająca na 1 osobę odnotowano w powiatach: opolskim (31,9 m2), prudnickim 

(31,3 m2), oleskim (29,3 m2). 

 Największe przeciętnie mieszkania znajdowały się w województwach: podkarpackim (81,4 m2), wielkopolskim (81,2 m2) i opolskim 

(80,7 m2), a najmniejsze w województwach: łódzkim (68,9 m2 ), warmińsko-mazurskim (68,3 m2 ) i kujawsko-pomorskim (69,9 m2). 
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