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Informacja prasowa 

Infrastruktura komunalna na terenach wiejskich  

w Kujawsko-Pomorskim  
 

Na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 92,9% ludności korzystało  

z sieci wodociągowej, 37,8% z sieci kanalizacyjnej oraz 4,2% z sieci gazowej.  

Sieć wodociągowa była o 161,7 km dłuższa niż w 2014 r., długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się  

w 2015 r. o 172,8 km, wzrosła długość czynnej sieci gazowej o 214,3 km. 

 

Wyk. 1. Sieć wodociągowa na obszarach wiejskich 

 

Średnia gęstość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenach wiejskich województwa wynosiła  

116,4 km – co daje 2 lokatę w kraju, po województwie śląskim. 

 

Wyk. 2. Sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Tereny wiejskie 

 

2 | S t r o n a  
 

Pod względem zagęszczenia sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich (26,8 km), województwo 

kujawsko-pomorskie zajmuje 9 lokatę w kraju. 

Na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. długość wodociągowej sieci 

rozdzielczej wynosiła 19952 km i łączyło ją z budynkami mieszkalnymi i budynkami zbiorowego zamieszkania 

179,7 tys. przyłączy, a czynna sieć kanalizacyjna mierząca 4586 km posiadała 59,6 tys. przyłączy do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.  

 Na terenach wiejskich 95,3% mieszkań wyposażonych było w wodociąg, 89,5% w ustęp, a 85,8%  

w łazienkę, natomiast w miastach dostępność do tych mediów była wyższa odpowiednio o: 4,1 p. proc.,  

8,3 p. proc. i 8,8 p. proc.  

 Zużycie gazu z sieci w przeliczeniu na odbiorcę na obszarach wiejskich województwa wynosiło  

1065,6 m
3
, czyli było 3-krotnie większe niż na obszarach miejskich, natomiast zużycie w przeliczeniu na 

mieszkańca ukształtowało się na poziomie 12,3 m
3
 i było 7,5-krotnie mniejsze niż w miastach. 

Wyk. 3. Sieć gazowa na obszarach wiejskich  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Pod względem zagęszczenia sieci gazowej na terenach wiejskich (4,6 km) w 2015 r. województwo 

kujawsko-pomorskie zajęło 13 lokatę w kraju. 

   

 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat infrastruktury komunalnej terenów wiejskich w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Tereny wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.  

Infrastruktura komunalna,  

która ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

w dniu 28 lutego 2017 r. 
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