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ród o informacji stanowi y:
1. Bilans zasobów mieszkaniowych

Zestawienia GKM-11, GKM-12 o bilansach zasobów mieszkaniowych i wyposa eniu mieszka .

Coroczne bilanse zasobów mieszkaniowych opracowywane s  na bazie wyników ostatniego spisu powszechnego mieszka .
Stan zasobów mieszkaniowych ustalony w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno ci i Mieszka  2002 r. na dzie  20 V 2002 r.
i doszacowany na 31 XII 2002 r. sta  si  stanem otwarcia pierwszego bilansu opartego o ten spis, tj. bilansu za 2003 r.
Stan pocz tkowy bilansu na dzie  01.01, skorygowany zmianami wynikaj cymi z podzia u administracyjnego kraju og oszo-
nymi w „Komunikacie G ównego Urz du Statystycznego o zmianach w podziale terytorialnym kraju", co roku jest z jednej
strony powi kszony o przyrost mieszka  z nowego budownictwa, a z drugiej strony pomniejszony o ubytki zasobów mieszka-
niowych. Ustalony w wyniku tych zmian stan zasobów na koniec roku sprawozdawczego jest automatycznie stanem otwarcia
bilansu dla roku nast pnego.
W bilansie zasobów mieszkaniowych w danym roku ujmuje si  fizyczne ubytki zasobów mieszkaniowych zaistnia e w wyniku
rozbiórek, po arów, powodzi, czenia ma ych mieszka  w jedno du e mieszkanie oraz ubytki spowodowane oficjalnie zg o-
szonym przekwalifikowaniem mieszka  na cele niemieszkalne. Nie s  natomiast uj te niektóre kategorie ubytków, pomniej-
szaj cych stan ilo ciowy mieszka , lecz nie powoduj cych ubytków fizycznych istniej cych obiektów tj. ubytki zwi zane
z przeprowadzaniem si  mieszka ców do nowych domów i przeznaczeniem starych domów do ró nych celów gospodarczych,

 pozostawieniem ich pustymi (niezamieszkanymi).

2. Sprawozdania G ównego Urz du Statystycznego
M-01 – Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2009 r.
SG-01 cz. 3 – Statystyka gmin. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Sprawozdawczo  statystyczna to regularne przekazywanie danych statystycznych dotycz cych ró nych dziedzin ycia spo-
ecznego przez uprawnione do ich gromadzenia jednostki. Przekazywanie to odbywa si  na standardowych formularzach

w okre lonych odst pach czasu. Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda bada  statystycznych.
Informacje o województwie i powiatach oraz w podziale na miasta i wie  podano w ka dorazowym podziale terytorialnym.
Dane w uk adzie podregionów prezentowane s  w podziale terytorialnym obowi zuj cym od 1 I 2008 r. wprowadzonym
rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 XI 2007 r. (Dz.U. Nr 214, poz. 1573).
W danych (wyra onych w liczbach bezwzgl dnych i wzgl dnych) mog  wyst pi  drobne rozbie no ci w sumowaniu na ogó-
em wynikaj ce z automatycznych zaokr gle . Liczby te s  poprawne merytorycznie.

***

http://www.stat.gov.pl/warsz
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I. NA POSTAWIE BILANSU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

WIELKO  ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I ICH LOKALIZACJA

Zasoby mieszkaniowe województwa mazowieckiego wed ug stanu w dniu 31 XII 2009 r. wynosi y 2000,7 tys.

mieszka  o cznej powierzchni u ytkowej 137856,8 tys. m², w których znajdowa o si  7049,7 tys. izb.

W porównaniu z 2008 rokiem w województwie przyby o 37,1 tys. (tj. wzrost o 1,9%) mieszka . czna po-

wierzchnia u ytkowa wzros a o 3490,6 tys. m² (o 2,6%), a liczba izb o 137,9 tys. (o 2,0%). W miastach liczba

mieszka  zwi kszy a si  o 29,7 tys., co stanowi o 80,1% przyrostu liczby mieszka  w województwie. W 2009 r.

w miastach odnotowano wzrost liczby mieszka  o 2,1% a na wsi o 1,3%. Najwi cej mieszka  przyby o

w m.st. Warszawa – 19,2 tys., co stanowi o 51,8% przyrostu mieszka  w województwie.

Tabl.1. Zasoby mieszkaniowe
            Stan w dniu 31 XII

Mieszkania Izby
Wyszczególnienie

w tysi cach
Powierzchnia u ytkowa

w tys. m2

O g ó  e m .......................2008
2009

1963,6
2000,7

6911,8
7049,7

134366,2
137856,8

Miasta............................... 2008
2009

1400,2
1429,9

4695,8
4792,0

86221,4
88590,5

Wie .................................2008
2009

563,4
570,8

2216,1
2257,7

48144,7
49266,3

Podregiony:

ciechanowsko-p ocki ...... 2008
2009

200,6
202,7

761,2
770,1

14468,3
14684,2

ostro cko-siedlecki........2008
2009

235,9
237,8

926,2
934,8

18322,6
18524,1

radomski........................2008
2009

201,9
203,4

711,6
718,8

13973,8
14144,2

m.st. Warszawa .............2008
2009

799,7
818,9

2503,3
2558,9

45906,3
47312,3

warszawski wschodni.....2008
2009

257,3
263,9

994,1
1023,4

20156,9
20866,6

warszawski zachodni .....2008
2009

268,2
274,1

1015,4
1043,7

21538,2
22325,3
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Zasoby mieszkaniowe w 2009 r.
Stan w dniu 31 XII
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ród powiatów województwa mazowieckiego (z wy czeniem miast na prawach powiatu) najwi cej

mieszka  zlokalizowanych by o w powiecie wo omi skim (3,7% zasobów województwa), piaseczy skim (2,9%)

i pruszkowskim (2,8%). Najmniejszy udzia  w zasobach mieszkaniowych województwa stanowi y zasoby powiatu

osickiego (0,5%).

W 2009 r. na terenach miast województwa mazowieckiego znajdowa o si  71,5% ogó u mieszka . Prawie

41% ogólnej liczby mieszka  w województwie stanowi y mieszkania zlokalizowane w m.st. Warszawie. W ostat-

nich latach obserwuje si  stopniowy spadek udzia u mieszka  zlokalizowanych na wsi. W 2005 r. mieszkania te

stanowi y 29,0% zasobów mieszkaniowych województwa, a w 2009 r. o 0,5 pkt proc. mniej.

Zasoby mieszkaniowe wed ug lokalizacji
Stan w dniu 31 XII

WARUNKI MIESZKANIOWE

Miernikami okre laj cymi warunki mieszkaniowe ludno ci s  mi dzy innymi: przeci tna liczba osób oraz

izb w mieszkaniu, przeci tna powierzchnia u ytkowa (w m2) 1 mieszkania oraz przeci tna powierzchnia u ytkowa

(w m2) przypadaj ca na 1 osob .
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Na terenie województwa mazowieckiego w 2009 r. przeci tna liczba izb w mieszkaniu wynosi a 3,52,

w miastach 3,35 a na wsi wska nik ten wyniós  3,96. Najwi ksza przeci tna liczba izb w mieszkaniu przypada a

na podregion ostro cko-siedlecki (3,93), natomiast najmniejsza na podregion m.st. Warszawa (3,12).

Tabl.2. Wska niki okre laj ce warunki mieszkaniowe ludno ci
            Stan w dniu 31 XII

Przeci tna

liczba osób powierzchnia u ytkowa w m2
Wyszczególnienie liczba izba

w 1 miesz-
kaniu

na 1 miesz-
kanie

na 1 izb 1 mieszkania na 1 osob

O g ó  e m ..................... 2008
2009

3,52
3,52

2,65
2,61

0,75
0,74

68,4
68,9

25,8
26,4

Podregiony:

ciechanowsko-p ocki .... 2008
2009

3,79
3,80

3,11
 3,08

0,82
0,81

72,1
72,4

23,2
23,5

ostro cko-siedlecki...... 2008
2009

3,93
3,93

3,17
3,14

0,81
0,80

77,7
77,9

24,5
24,8

radomski ..................... 2008
2009

3,52
3,53

3,08
3,05

0,87
0,86

69,2
69,5

22,5
22,8

m.st. Warszawa........... 2008
2009

3,13
3,12

2,14
2,09

0,68
0,67

57,4
57,8

26,8
27,6

warszawski wschodni... 2008
2009

3,86
3,88

2,94
2,90

0,76
0,75

78,4
79,1

26,6
27,3

warszawski zachodni ... 2008
2009

3,79
3,81

2,77
2,74

0,73
0,72

80,3
81,4

29,0
29,7

W 2009 r. zmniejszy a si  w województwie mazowieckim przeci tna liczba osób przypadaj ca na 1 miesz-

kanie i wynios a 2,61. W miastach wska nik ten wyniós  2,36, a na wsi – 3,24. Najbardziej zaludnione mieszkania

odnotowano w podregionie ostro cko-siedleckim, gdzie przeci tna liczba osób przypadaj ca na 1 mieszkanie

wynosi a 3,14. Najmniej zaludnione by y mieszkania w podregionie m.st. Warszawa – 2,09.

W porównaniu z 2008 r. wzros a zarówno przeci tna powierzchnia u ytkowa (w m2) 1 mieszkania, jak

i przeci tna powierzchnia u ytkowa (w m2) przypadaj ca na 1 osob .

Przeci tna powierzchnia u ytkowa mieszkania w województwie mazowieckim w 2009 r. wynosi a 68,9 m2

w miastach 62,0 m2, a na wsi 86,3 m2. Mieszkania na wsi by y wi ksze rednio o 24,3 m2 od mieszka  w mia-

stach.

Najwi ksze mieszkania znajdowa y si  w podregionie warszawskim zachodnim gdzie przeci tna po-

wierzchnia u ytkowa wynosi a 81,4 m2, najmniejsze w podregionie m.st. Warszawa – 57,8 m2. Przeci tna po-

wierzchnia u ytkowa 1 mieszkania w m.st. Warszawie by a mniejsza ni  przeci tna w miastach województwa

o 4,2 m2, jednak na 1 osob  przypada a wi ksza powierzchnia (o 4,9%). wiadczy to o mniejszej g sto ci zalud-

nienia mieszka  w m.st. Warszawie ni rednio w miastach województwa mazowieckiego.
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WYPOSA ENIE MIESZKA  W INSTALACJE TECHNICZNO-SANITARNE

W ko cu 2009 r. w wodoci g wyposa onych byo 93,8 % ogóu mieszka  województwa, ust p spukiwany – 88,4%,

azienk  – 87,2%, centralne ogrzewanie – 82,7%, gaz z sieci – 60,4%.

Udzia  mieszka  wyposa onych w okre lone instalacje
techniczno-sanitarne wed ug lokalizacji w 2009 r.

Stan w dniu 31 XII

W 2009 r. istnia y ró nice w standardzie mieszka  zlokalizowanych w miastach i na wsi. Ponad 81%

mieszka  na wsi nie posiada o gazu z sieci, ponad 37% nie mia o centralnego ogrzewania, a w ponad 30%

mieszka  brak by o azienki. Prawie 31% mieszka  nie mia o ust pu sp ukiwanego, natomiast w wodoci g nie

by o wyposa onych ponad 16% ogó u mieszka .
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Tabl.5. Mieszkania wyposa one w instalacje techniczno-sanitarne wed ug podregionów w 2009 r.
            Stan w dniu 31 XII

Mieszkania wyposa one w

wodoci g ust p
sp ukiwany

azienk gaz z sieci centralne
ogrzewanie

Wyszczególnienie

w tysi cach

O g ó  e m ........................ 1876,6 1768,4 1744,0 1208,8 1654,4

Miasta................................ 1400,8 1372,4 1345,1 1103,9 1295,3

Wie .................................. 475,8 396,0 398,9 104,9 359,1

Podregiony:

    ciechanowsko-p ocki....... 186,1 165,2 163,0 64,4 156,6

    ostro cko-siedlecki ........ 207,3 181,7 180,9 54,2 160,4

    radomski ........................ 180,2 159,5 158,0 92,5 144,2

    m.st. Warszawa.............. 814,3 806,2 791,5 704,1 771,2

    warszawski wschodni ..... 237,9 220,6 219,2 127,5 205,3

    warszawski zachodni...... 250,8 235,2 231,5 166,2 216,7

Najwy szymi wska nikami wyposa enia mieszka  w instalacje techniczno-sanitarne cechowa  si  podre-

gion m.st. Warszawa, gdzie 99,4% ogó u mieszka  posiada o wodoci g, 98,5% – ust p sp ukiwany, 96,7% –

azienk , 94,2% – centralne ogrzewanie i 86,0% – gaz z sieci. Najmniejszy odsetek mieszka  wyposa onych w te

instalacje odnotowano w podregionie ostro cko-siedleckim, w którym wodoci g posiada o 87,2% mieszka ,

ust p sp ukiwany – 76,4%, azienk  – 76,1%, centralne ogrzewanie – 67,4%, gaz z sieci – 22,8%. W pozosta ych

podregionach odsetek mieszka  wyposa onych w wodoci g waha  si  od 88,6% w radomskim do 91,8% w cie-

chanowsko-p ockim, ust p sp ukiwany od 78,4% w radomskim do 85,8% w warszawskim zachodnim, azienk  od

77,7% w radomskim do 84,5% warszawskim zachodnim, gaz z sieci od 31,8% w ciechanowsko-p ockim do 60,6%

w warszawskim zachodnim, centralne ogrzewanie od 70,9% w radomskim do 79,1% w warszawskim zachodnim.
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II. NA POSTAWIE SPRAWOZDAWCZO CI

FORMY W ASNO CI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH1

Struktura zasobów mieszkaniowych wed ug form w asno ci
Stan w dniu 31 XII

W ko cu roku 2009 najwy szy odsetek (44,7%) ogó u zasobów mieszkaniowych województwa mazowiec-

kiego stanowi y mieszkania nale ce do spó dzielni mieszkaniowych. Prawie 87% ogólnej liczby tych mieszka

przypada o na mieszkania u ytkowane na podstawie w asno ciowego prawa do lokalu spó dzielczego.

Nabywanie na w asno  mieszka  przez osoby fizyczne w budynkach wielomieszkaniowych spowodowa o

wzrost zasobów mieszkaniowych, którymi zarz dza y wspólnoty mieszkaniowe. Mieszkania osób fizycznych

w budynkach wspólnot mieszkaniowych zajmowa y drug  lokat  pod wzgl dem udzia u (37,9%) w ogólnej liczbie

mieszka  w województwie. W porównaniu z 2007 r. liczba lokali mieszkalnych b cych w asno ci  osób fizycz-

nych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zwi kszy a si  o 66,0 tys., co stanowi wzrost o 20,5%.

1 Bez mieszka  stanowi cych w asno  osób fizycznych niewchodz cych w sk ad wspólnot mieszkaniowych oraz pozosta ych
podmiotów (m.in. instytucji buduj cych mieszkania na sprzeda  lub wynajem, stowarzysze , fundacji, samorz dów zawodo-
wych i gospodarczych).
U w a g a: Dane podaje si  na podstawie badania cyklicznego przeprowadzanego co 2 lata.
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Mieszkania nale ce do gmin (komunalne) stanowi y 14,2% zasobów mieszkaniowych województwa. Ko-

munalne zasoby mieszkaniowe obejmuj  mieszkania nale ce do gminy, powiatu a tak e mieszkania przekazane

gminie, ale pozostaj ce w dyspozycji jednostek u yteczno ci publicznej, takich jak: zak ady opieki zdrowotnej,

rodki pomocy spo ecznej, jednostki systemu o wiaty, instytucje kultury itp.

Spo ród 145,4 tys. mieszka  komunalnych 6,6 tys. to mieszkania niezamieszkane, z czego 81,9% znaj-

dowa o si  w podregionie m.st. Warszawa.

Tabl.3. Zasoby mieszkaniowe stanowi ce w asno  gmin (komunalne) w 2009 r.
Stan w dniu 31 XII

W tym mieszkania niezamieszkane

Wyszczególnienie Mieszkania
Powierzchnia

ytkowa
w m2

w liczbach
bezwzgl d-

nych

w % ogó u
mieszka

powierzchnia
ytkowa
w m2

O g ó  e m ............................. 145432 5879930 6573 4,5 246952

Podregiony:

    ciechanowsko-p ocki............ 13005 534008 263 2,0 10501

    ostro cko-siedlecki ............. 7203 291350 252 3,5 10866

    radomski ............................. 8539 345891 170 2,0 6053

    m.st. Warszawa.................... 92848 3814537 5381 5,8 203322

    warszawski wschodni ........... 10272 394436 200 1,9 7045

    warszawski zachodni........... 13565 499708 307 2,3 9165

Na terenie województwa mazowieckiego znajdowa y si  równie  mieszkania nale ce do zak adów pracy,

Skarbu Pa stwa, towarzystw budownictwa spo ecznego. Zasoby te stanowi y cznie 3,2% ogó u mieszka

w województwie.

Przeci tna powierzchnia u ytkowa 1 mieszkania w zasobach spó dzielni mieszkaniowych na terenie woje-

wództwa wynosi a 50,6 m2, w zasobach gmin (komunalnych) – 40,4 m2, zak adów pracy – 54,3 m2, Skarbu Pa -

stwa – 47,9 m2, osób fizycznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 52,3 m2, towarzystw budownictwa

spo ecznego – 48,0 m2.
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Zasoby mieszkaniowe wed ug form w asno ci i lokalizacji w 2009 r.
Stan w dniu 31 XII
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W miastach dominowa y mieszkania b ce w asno ci  spó dzielni mieszkaniowych, stanowi y one 45,2%

wszystkich zasobów. Na wsi 47,3% to mieszkania nale ce do osób fizycznych w budynkach wspólnot mieszka-

niowych.

Tabl.4. Zasoby mieszkaniowe wed ug form w asno ci i podregionów w 2009 r.
              Stan w dniu 31 XII

Podregiony
Wyszczególnienie

ciechanowsko-

ocki

ostro cko-

siedlecki
radomski

m.st. War-

szawa

warszawski

wschodni

warszawski

zachodni

W liczbach bezwzgl dnych

O g ó  e m .............................. 63790 56768 65353 680199 68934 87334
   w asno :

Spó dzielni mieszkaniowych ..... 34361 31098 36685 287745 26569 40302

Gmin (komunalna).................... 13005 7203 8539 92848 10272 13565

Zak adów pracy........................ 765 844 718 4582 1449 1244

Skarbu Pa stwa....................... 561 424 387 7434 1861 1120

Wspólnot mieszkaniowych –

   mieszkania osób fizycznych...... 12034 15604 17836 284771 27627 29436

Towarzystw budownictwa

   spo ecznego.......................... 3064 1595 1188 2819 1156 1667

W odsetkach

O g ó  e m .............................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   w asno :

Spó dzielni mieszkaniowych ..... 53,9 54,8 56,1 42,3 38,5 46,2

Gmin (komunalna).................... 20,4 12,7 13,1 13,6 14,9 15,5

Zak adów pracy........................ 1,2 1,5 1,1 0,7 2,1 1,4

Skarbu Pa stwa....................... 0,9 0,7 0,6 1,1 2,7 1,3

Wspólnot mieszkaniowych –

   mieszkania osób fizycznych...... 18,8 27,5 27,3 41,9 40,1 33,7

Towarzystw budownictwa

   spo ecznego.......................... 4,8 2,8 1,8 0,4 1,7 1,9

W 2009 r. w strukturze w asno ci mieszka  w podregionach ciechanowsko-p ockim, ostro cko-siedleckim,

radomskim, m.st. Warszawa oraz warszawskim zachodnim dominowa y mieszkania spó dzielni mieszkaniowych.

Mieszkania te stanowi y 45,1% ogó u zasobów mieszkaniowych tych podregionów. Ró nica mi dzy podregionem

o najni szym udziale mieszka  spó dzielczych (m.st. Warszawa) a podregionem o najwy szym ich udziale (ra-

domskim) wynosi a 13,8 pkt proc.

Mieszka  osób fizycznych znajduj cych si  w zasobach wspólnot mieszkaniowych w pi ciu omawianych

podregionach by o mniej i stanowi y one od 18,8% zasobów w podregionie ciechanowsko-p ockim do 41,9%

w podregionie m.st. Warszawa.
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Mieszkania gmin (komunalne) stanowi y 14,2% cznych zasobów analizowanych podregionów, jednak ich

udzia  w strukturze w asno ci mieszka  w poszczególnych podregionach ró ni  si . Udzia  ten w podregionie

ciechanowsko-p ockim wynosi  20,4% a w podregionie ostro cko-siedleckim – 12,7%.

W podregionie warszawskim wschodnim przewa y mieszkania nale ce do osób fizycznych w budyn-

kach wspólnot mieszkaniowych stanowi c 40,1% ogó u zasobów tego podregionu. Mieszkania spó dzielni miesz-

kaniowych zajmowa y drug  lokat  i stanowi y 38,5% zasobów podregionu warszawskiego wschodniego. W po-

równaniu z pozosta ymi podregionami wi kszy udzia  w strukturze zasobów podregionu warszawskiego wschod-

niego mia y mieszkania b ce w zasobie zak adów pracy i Skarbu Pa stwa.

ZALEG CI W OP ATACH ZA MIESZKANIA2

W ko cu 2009 r. na terenie województwa by o 318,6 tys. mieszka , których lokatorzy zalegali z op atami

na czn  kwot  353455,6 tys. z .

Przeci tna wysoko  zaleg ci przypadaj ca na 1 mieszkanie w 2009 r.

2 cznie z pozosta ymi podmiotami (m.in. instytucje buduj ce mieszkania na sprzeda  lub wynajem, mieszkania stanowi ce
asno  stowarzysze , fundacji, samorz dów zawodowych i gospodarczych, instytucji wyznaniowych, partii politycznych,

zwi zków zawodowych itp.).
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Najwi cej mieszka , których lokatorzy zalegali z op atami zanotowano w zasobach spó dzielni mieszka-

niowych – 154,6 tys. na kwot  138260,2 tys. z , a najmniej w pozosta ych zasobach – 0,2 tys. na kwot  115,9 tys. z .

Struktura zaleg ci w op atach za mieszkanie
wed ug form w asno ci zasobów mieszkaniowych w 2009 r.

Z ogólnej liczby lokatorów zalegaj cych z op atami za mieszkania 93,2 tys. zalega a d ej ni  3 miesi ce

(kwota zaleg ci wynosi a 244704,5 tys. z ). Najwi cej lokatorów zalegaj cych z op atami powy ej 3 miesi cy

znajdowa o si  w mieszkaniach b cych w zasobach spó dzielni mieszkaniowych – 31,7 tys., najmniej w zaso-

bach pozosta ych podmiotów – 0,02 tys. Najwy sza przeci tna wysoko  zaleg ci przypadaj ca na 1 mieszka-

nie, w ród zalegaj cych powy ej 3 miesi cy wyst pi a w zasobach spó dzielni mieszkaniowych i wynios a 2775 z

a najni sza w pozosta ych zasobach – 806 z .

Na koniec roku 2009 w s dzie toczy o si  6625 post powa  eksmisyjnych, z czego 5600 z powodu zale-

ci w op atach za mieszkania. Z ogólnej liczby tocz cych si  post powa  eksmisyjnych 51,8% dotyczy o loka-

torów w zasobach komunalnych, 37,7% osób fizycznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 8,1% – spó -

dzielni mieszkaniowych, 1,6% – zak adów pracy, 0,4% – Skarbu Pa stwa, 0,4% – towarzystw budownictwa spo-

ecznego. Na 1641 orzeczonych przez s d eksmisji w 2009 r. na terenie województwa 573 zosta y wykonane,

z tego 90,1% z powodu zaleg ci w op atach za mieszkanie.
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Orzeczone przez s d eksmisje z powodu
   zaleg ci w op atach za mieszkanie

                    wed ug podregionów

Wykonane eksmisje z powodu zaleg ci
w op atach za mieszkanie wed ug

podregionów

REMONTY I MODERNIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH3

W 2009 r. na terenie województwa przeprowadzono 1267 remontów kapitalnych. Poza remontami kapital-

nymi wykonywano roboty remontowe (nie stanowi ce remontu kapitalnego), które polega y na wymianie wszyst-

kich lub niektórych instalacji, remoncie dachu, wymianie stolarki budowlanej.

Najwi cej, bo w 57,1% ogó u mieszka  wyremontowanych, przeprowadzono wymian  instalacji (wszyst-

kich b  niektórych), najmniej – 10,9 % – remont dachu. W wyniku modernizacji pod czono do sieci: wodoci -

gowej – 3559 mieszka , kanalizacyjnej – 3053 mieszkania, gazowej – 3564 mieszkania. Instalacj  centralnego

ogrzewania pod czono w 6513 mieszkaniach, ciep  wod  doprowadzono do 4596 mieszka .

3 Bez budynków b cych w asno ci  osób fizycznych.
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Tabl.6. Wyremontowane mieszkania wed ug przeprowadzonych robót remontowych nie stanowi cych
remontu kapitalnego

Wyszczególnienie Wymiana instalacji Remont dachu Wymiana stolarki
budowlanej

W zasobach:
    komunalnych............................. 2007 3349 1344 3419

2009 2445 1318 4898

   wspólnot mieszkaniowych….......2007 51639 5268 28186
2009 46163 8816 17439

   spó dzielni mieszkaniowych…....2007 34606 5783 30345
2009 34428 5670 24043

   zak adów pracy……….………...2007 443 145 413
2009 260 121 198

     Skarbu Pa stwa………...….……2007 44 11 118
2009 358 40 332

     towarzystw budownictwa
      spo ecznego ............................2007 – 3 –

2009 24 84 –

U w a g a. Badanie obejmuj ce remonty mieszka  realizowane jest co 2 lata.

W porównaniu z 2007 r. w zasobach komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, spó dzielni mieszkaniowych

i zak adów pracy wyremontowano mniej mieszka . Wyj tek stanowi wymiana stolarki budowlanej w zasobach

komunalnych oraz remont dachu w zasobie wspólnot mieszkaniowych, gdzie odnotowano wzrost liczby wyremon-

towanych mieszka . W zasobach Skarbu Pa stwa i towarzystw budownictwa spo ecznego wyst pi  znaczny

wzrost ilo ci wyremontowanych mieszka . Natomiast najwi kszy spadek w ilo ci wyremontowanych mieszka

zanotowano w zasobach zak adów pracy, gdzie wykonano o 41,3% mniej wymiany instalacji, o 16,6% mniej re-

montów dachu i o 52,1% mniej wymiany stolarki budowlanej.

DODATKI MIESZKANIOWE

Jedn  z form pomocy realizowan  przez gmin  jest pomoc socjalna zwi zana z wydatkami ponoszonymi

przez lokatorów z tytu u zajmowanego mieszkania. W roku 2009 na terenie województwa wyp acono cznie

77076,1 tys. z  w formie dodatków mieszkaniowych, z czego 94,9% w miastach. Najwi cej dodatków wyp acono

ytkownikom lokali mieszkalnych w zasobach gmin – 41,9% ogó u, najmniej – 2,3% w zasobach towarzystw

budownictwa spo ecznego.
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Struktura wyp aconych dodatków mieszkaniowych wed ug form w asno ci

zasobów mieszkaniowych w 2009 r.

Rok 2009 w województwie mazowieckim by  kolejnym rokiem, w którym wyp acono mniej dodatków

mieszkaniowych u ytkownikom lokali we wszystkich (pod wzgl dem w asno ci) zasobach mieszkaniowych. Naj-

wi kszy spadek (o 22,6%) liczby wyp aconych dodatków mieszkaniowych dotyczy  u ytkowników lokali nale -

cych do zasobów towarzystw budownictwa spo ecznego. Lokatorzy w zasobach spó dzielni mieszkaniowych

otrzymali o 16,8% mniej dodatków mieszkaniowych, u ytkownicy prywatnych lokali o 12,2%, natomiast u ytkow-

nicy lokali gminnych o 7,4%. W ród u ytkowników lokali w zasobach wspólnot mieszkaniowych odnotowano

spadek o 2,2% liczby wyp aconych dodatków mieszkaniowych.

W 2009 r. w zasobach spó dzielni mieszkaniowych we wszystkich podregionach nast pi  spadek liczby

wyp aconych dodatków mieszkaniowych. W zasobach gmin liczba wyp aconych dodatków spad a wsz dzie

z wyj tkiem podregionu ostro cko-siedleckiego, gdzie zanotowano wzrost. W podregionie ciechanowski-p ockim

i warszawskim wschodnim liczba wyp aconych dodatków mieszkaniowych w zasobach wspólnot mieszkaniowych

spad a, natomiast w pozosta ych podregionach odnotowano wzrost z wyj tkiem m.st. Warszawa gdzie liczba

wyp aconych dodatków utrzymywa a si  na poziomie roku 2008. Spadek liczby wyp aconych dodatków mieszka-

niowych w zasobach prywatnych wyst pi  we wszystkich podregionach z wyj tkiem podregionu warszawskiego

wschodniego. W zasobach towarzystw budownictwa spo ecznego spadek liczby wyp aconych dodatków miesz-

kaniowych wyst pi  w podregionie ostro cko-siedleckim, radomskim i m.st. Warszawa.
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Tabl.7. Wyp acone dodatki mieszkaniowe

Liczba dodatków wyp aconych u ytkownikom lokali

gminnych spó dziel-
czych

wspólnot
mieszka-
niowych

prywat-
nych

towa-

rzystw

budownic-

twa spo-

ecznego

pozosta-
ych

Wyszczególnienie

w tysi cach

O g ó  e m ..................... 2008
2009

194,5
180,2

202,1
168,2

49,9
48,8

42,7
37,5

11,5
8,9

22,0
18,1

miasta ......................... 2008
2009

189,3
175,7

196,7
163,9

44,0
43,5

22,3
21,1

11,0
8,4

19,4
15,7

wie ............................ 2008
2009

5,2
4,5

5,3
4,3

5,9
5,4

20,4
16,3

0,5
0,5

2,7
2,4

Podregiony:

ciechanowsko-p ocki .... 2008
2009

31,7
29,6

36,3
30,8

6,3
6,1

14,6
12,5

2,9
3,0

3,6
3,7

ostro cko-siedlecki...... 2008
2009

16,2
19,1

36,8
32,6

5,9
6,0

11,0
8,2

4,9
1,4

4,2
3,1

radomski ..................... 2008
2009

22,9
19,2

38,6
32,2

8,7
9,0

9,8
9,4

2,1
1,9

1,1
0,9

m.st. Warszawa........... 2008
2009

79,1
74,2

56,4
45,6

18,6
18,6

2,7
2,2

0,5
0,4

9,0
7,2

warszawski wschodni... 2008
2009

21,7
17,3

17,0
12,2

6,1
4,0

2,2
3,0

0,5
1,1

2,1
1,5

warszawski zachodni ... 2008
2009

22,9
20,8

17,0
14,8

4,4
5,2

2,4
2,2

0,7
1,0

2,1
1,8

W stosunku do 2008 r. czna kwota wyp aconych dodatków by a wy sza o 250,7 tys. z . Przeci tna wyso-

ko  dodatku w województwie mazowieckim w 2009 r. wynosi a 166,9 z , w miastach – 170,7 z  a na wsi –

118,3 z . Wyp acone dodatki by y zró nicowane w zale no ci od w asno ci zasobów mieszkaniowych. W zaso-

bach gmin rednia kwota wyp aconych dodatków waha a si  od 138,8 z  w podregionie ostro cko-siedleckim do

210,9 z  w podregionie m.st. Warszawa. W zasobach spó dzielczych od 142,9 z  w podregionie ostro cko-

siedleckim do 169,8 z  w podregionie m.st. Warszawa, w zasobach wspólnot mieszkaniowych rednia kwota

wyp aconych dodatków wynosi a od 126,2 z  w podregionie ostro cko-siedleckim do 172,3 z  w podregionie m.st.

Warszawa, w zasobach prywatnych od 98,1 z  w podregionie ostro cko-siedleckim do 216,2 z  w podregionie

m.st. Warszawa. W zasobach towarzystw budownictwa spo ecznego rednia kwota wyp aconych dodatków

mieszkaniowych by a najwi ksza i wynosi a od 150,3 z  w podregionie ostro cko-siedleckim do 275,4 z  w podre-

gionie warszawskim zachodnim.
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Przeci tna wysoko  dodatków mieszkaniowych wed ug form w asno ci

zasobów mieszkaniowych w 2009 r.

Opracowanie: Wydzia  Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel. 24 366 50 37

           e – mail: e.popielarska@stat.gov.pl
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