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INFORMACJE SYGNALNE 

27.09.2022 r. Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba 
budynków i mieszkań w województwie 
świętokrzyskim – wyniki ostateczne NSP 2021 

 

 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
r. populacja w województwie świętokrzyskim liczyła 1196,6 tys. osób. Liczba ludności była 
mniejsza o 6,6% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Skala depopulacji odnotowana w 
województwie świętokrzyskim była najwyższa w kraju. W okresie międzyspisowym udział 
mieszkańców województwa świętokrzyskiego w populacji Polski zmniejszył się z 3,3% do 
3,1%. W 2021 r. mniejszy odsetek zamieszkiwał województwa: opolskie (2,5%), lubuskie 
(2,6%) i podlaskie (3,0%). 

Na terenie województwa zlokalizowanych było 453,1 tys. mieszkań, tj. o 6,3% więcej w 
porównaniu ze spisem z 2011 r. Niższy przyrost odnotowano jedynie w województwie 
opolskim (4,9%). 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Ostateczne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. wykazały, że 
w dniu 31 marca 2021 r. ludność województwa świętokrzyskiego liczyła 1196,6 tys. osób. Od 
ostatniego spisu powszechnego, tj. od dnia 31 marca 2011 r. liczba ludności województwa 
zmniejszyła się o 84,2 tys. osób. Pomimo zmian w sieci osadniczej województwa skutkujących 
wzrostem liczby miast (w okresie międzyspisowym prawa miejskie otrzymało 14 miejscowości 
wiejskich) spadek liczby ludności odnotowano zarówno na wsi – o 45,2 tys. osób, jak i w 
miastach – o 38,9 tys. osób. Wskaźnik urbanizacji odnotowany w województwie 
świętokrzyskim nadal znacząco odbiega od średniej krajowej wynoszącej 59,8% i należy do 
najniższych w Polsce. W 2021 r. w miastach zamieszkiwało 45,0% ludności województwa 
świętokrzyskiego. Niższy wskaźnik urbanizacji odnotowano jedynie w województwie 
podkarpackim (41,3%). 

Tablica 1. Ludność w latach 2011 i 2021 (stan w dniu 31 marca)  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem  1280,7 100,0 1196,6 100,0 93,4 

Miasta 577,8 45,1 538,9 45,0 93,3 

Wieś 702,9 54,9 657,6 55,0 93,6 

Kobiety  655,2 51,2 613,8 51,3 93,7 

Mężczyźni  625,5 48,8 582,7 48,7 93,2 

Liczba ludności województwa 
zmniejszyła się o 84,2 tys. 
osób w ciągu dekady do 
1196,6 tys. osób 

 6,3% 
Wzrost liczby mieszkań w 
porównaniu z wynikami NSP 2011 

 - 6,6% 
Spadek liczby ludności w 
porównaniu z wynikami NSP 2011 

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań został 
przeprowadzony na terenie 
Polski w okresie od 1 
kwietnia do 30 września 2021 
r. według stanu na dzień 31 
marca 2021 r. 

Wskaźnik urbanizacji 
zmniejszył się o 0,1 p.proc. 
do 45,0% 



 

 

2 

 Mapa 1. Zmiana liczby ludności w latach 2011-2021 (stan w dniu 31 marca) 

 
 
Skala zmian liczby mieszkańców jest związana z rozwojem infrastruktury społeczno-
gospodarczej i perspektywami na rynku pracy, co w konsekwencji warunkuje migracje 
(napływ lub brak odpływu przede wszystkim ludzi młodych), a następnie tworzenie rodzin. 
Proces depopulacji był zróżnicowany terytorialnie. W województwie świętokrzyskim na 
poziomie lokalnym objął 93 gminy, przy czym w 74 gminach ubytki przekroczyły 5,0%, a w 23 
gminach stanowiły ponad 10,0%. Szczególnie wyraźnie proces depopulacji zarysował się w 
gminach: Bałtów, Fałków oraz Tarłów, gdzie liczba ludności zmniejszyła się odpowiednio o: 
15,1%, 14,4% i 14,3%. W gminie Pierzchnica liczba ludności pozostała na poziomie zbliżonym 
do stanu z 2011 r. W 8 gminach odnotowano wzrost liczby ludności, tj. w: Morawicy (o 18,2%), 
Miedzianej Górze (o 15,3%), Masłowie (o 13,1%), Górnie (o 10,6%), Strawczynie (o 7,9%), 
Nowinach (o 5,6%), Piekoszowie (o 5,4%) i Daleszycach (o 5,1%). Zwiększenie liczby ludności 
wskazanych gmin w pewnej mierze odbyło się kosztem populacji zamieszkującej Kielce, gdzie 
odnotowano spadek liczby ludności o 7,6%. Gminy te należą bowiem do Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego i stanowią strefę podmiejską stolicy województwa. Zaobserwowany proces 
suburbanizacji nie był unikalny w skali kraju. Większość głównych ośrodków miejskich w 
Polsce odnotowało spadek liczebności populacji. Spośród 37 miast liczących powyżej 100 
tysięcy mieszkańców, jedynie w ośmiu wystąpił wzrost liczby ludności, tj. w: Zielonej Górze, 
Warszawie, Rzeszowie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Opolu i Białymstoku. Pozostałe miasta 
wojewódzkie odnotowały ubytki, przy czym Kielce znalazło się w pierwszej trójce miast z 
największymi ubytkami ludności po Katowicach i Łodzi, gdzie spadek liczby ludności wyniósł 
odpowiednio 8,1% i 8,0%. 

Ludność na terenie województwa nie jest rozmieszczona równomiernie, o czym przesądzają 
zarówno warunki przyrodniczo-geograficzne, jak i społeczno-gospodarcze. W województwie 
świętokrzyskim w okresie międyspisowym w efekcie spadku liczby ludności gęstość 
zaludnienia zmniejszyła się ze 109 do 102 osób na 1 km2 powierzchni ogólnej województwa, 
przy czym w miastach spadła z 864 do 683 osób na 1 km2, a na wsi – z 64 do 60. W efekcie 
świętokrzyskie pozostaje jednym ze słabiej zaludnionych województw w kraju. W Polsce 
gęstość zaludnienia wyniosła w 2021 r. 122 osoby (w 2011 r. – 123), w miastach 1017 (o 68 osób 
mniej niż w 2011 r.), na wsi 53 osoby – w poprzednim spisie wskaźnik był nieznacznie niższy i 
wyniósł 52. 

Spadek liczby ludności 
odnotowano w 93 gminach, 
wzrost – w 8 gminach, a w 1 
gminie nie odnotowano 
istotnej zmiany 
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Gęstość zaludnienia w województwie świętokrzyskim charakteryzowała się jednak znacznym 
zróżnicowaniem terytorialnym, najwyższe wartości osiągając w 2021 r. w gminach miejskich, 
tj. w Kielcach (1704 osoby na 1 km2), Starachowicach (1454 osoby na 1 km2), Ostrowcu 
Świętokrzyskim (1396 osób na 1 km2), Sandomierzu (773 osób na 1 km2) i Skarżysku Kamiennej 
(669 osób na 1 km2). W kolejnej gminie w rankingu, tj. w Górnie było to 180 osób na 1 km2. 
Najniższą gęstość zaludnienia odnotowano w gminach Ruda Maleniecka oraz Radków po 27 
osób na 1 km2 i Raków – 28 osób na 1 km2. 

Mapa 2. Gęstość zaludnienia w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

Choć w okresie międzyspisowym w większym stopniu zmniejszyła się ogólna liczba mężczyzn 
(o 42,8 tys. osób) niż kobiet (o 41,4 tys. osób), to zarówno struktura ludności według płci, jak i 
współczynnik feminizacji w województwie świętokrzyskim nie uległy większym zmianom, 
pozostając na jednym z niższych poziomów w kraju. Niższy współczynnik odnotowano jedynie 
w województwie podkarpackim, a podobny w województwach podlaskim i warmińsko-
mazurskim. Udział kobiet w populacji województwa wzrósł o 0,1 p.proc. do 51,3%, natomiast 
na 100 mężczyzn nadal przypadało 105 kobiet. W kraju współczynnik feminizacji również się 
nie zmienił i pozostał na poziomie 107. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost 
przewagi kobiet odnotowano w miastach (o 0,4 p.proc. do 52,8%), a niewielki spadek na wsi 
(o 0,1 p.proc. do 50,1%). Zmiany te odzwierciedla współczynnik feminizacji, który w miastach 
wzrósł ze 110 do 112 kobiet na 100 mężczyzn, podczas gdy na wsi spadł ze 101 do 100 kobiet 
na 100 mężczyzn. W kraju współczynnik feminizacji w miastach pozostał na poziomie 111, a na 
wsi zmniejszył się ze 101 do 100. 

 

W strukturze ludności według 
płci nadal przeważają 
kobiety, przy czym przewaga 
ta szczególnie widoczna jest 
w miastach 

Gęstość zaludnienia 
zmniejszyła się o 7 osób do 
102 na 1 km2. W 25 gminach 
gęstość zaludnienia 
ukształtowała się powyżej 
średniej, w tym w 5 gminach 
miejskich znacząco ją 
przekroczyła 
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Mapa 3. Współczynnik feminizacji w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

Biorą pod uwagę terytorialne zróżnicowanie współczynnika feminizacji w województwie 
świętokrzyskim, w 18 gminach była zachowana równowaga między subpopulacjami kobiet i 
mężczyzn, co wyraża współczynnik feminizacji na poziomie 100, a w 28 gminach przeważali 
mężczyźni. Oznacza to, że w 56 gminach większość stanowiły kobiety. Najwyższy współczynnik 
feminizacji odnotowano w ośrodkach miejskich, tj. w: Sandomierzu, Kielcach i Ostrowcu 
Świętokrzyskim, gdzie na 100 mężczyzn przypadało odpowiednio 115, 114 i 113 kobiet oraz w 
Skarżysku Kamiennej i Starachowicach, gdzie wskaźnik ten osiągnął 111. Z kolei najniższy 
współczynnik odnotowano w gminie Słupia Konecka, gdzie na 100 mężczyzn przypadało 90 
kobiet oraz w gminach Łagów i Gnojno – po 94 w każdej. 

Współczynnik feminizacji zmienia się wraz ze wzrostem wieku ludności. Zgodnie z wynikami 
NSP 2021 w województwie świętokrzyskim mężczyźni przeważają liczebnie do wieku 51 lat (w 
kraju przewaga utrzymuje się do 48 lat). Współczynnik feminizacji wśród osób w wieku 0-51 
lat wynosi 94, natomiast wśród ludności w wieku 52 lata i więcej – na 100 mężczyzn przypada 
już ponad 100 kobiet, a w najstarszych grupach (85 lat i więcej) – 260. Granica wieku liczebnej 
przewagi mężczyzn przesunęła się w górę o 3 lata w stosunku do wyników NSP 2011, kiedy to 
odnotowano większą liczbę mężczyzn niż kobiet do wieku 54 lat. W kraju odnotowano 
przeciwne zjawisko, bowiem granica wieku liczebnej przewagi mężczyzn przesunęła się o 2 
lata w dół w stosunku do wyników NSP 2011, kiedy to odnotowano większą liczbę mężczyzn 
niż kobiet do wieku 46 lat.  

 

Ogólny współczynnik 
feminizacji pozostał na 
poziomie 105. W 10 gminach 
ukształtował się powyżej 
średniej, w 8 – na poziomie 
średniej, w 38 – między 101 a 
104, w 18 – na poziomie 100, 
w 28 – poniżej 100 
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Wykres 1. Ludność według płci i wieku (stan w dniu 31 marca) 

 

Dla gospodarki najistotniejsza jest struktura populacji według ekonomicznych grup wieku. 
Zmiany pokoleniowe zdeterminowały niekorzystne przekształcenie struktury ludności. Wyniki 
NSP 2021 potwierdziły, że w województwie świętokrzyskim kurczą się potencjalne i bieżące 
zasoby rynku pracy, tj. maleje udział subpopulacji w wieku przedprodukcyjnym (tj. w wieku 
0-17 lat) i produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat), a rośnie 
udział osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 
60 lat i więcej) tj. tych które z racji wieku zakończyły lub potencjalnie mogły zakończyć 
aktywność zawodową. Podobne prawidłowości, lecz o niższym natężeniu, odnotowano w 
kraju. 

W okresie międzyspisowym w województwie świętokrzyskim zmniejszył się odsetek ludności 
w wieku przedprodukcyjnym – z 18,1% w 2011 r. do 17,0% w 2021 r., a także w wieku 
produkcyjnym – z 63,6% w 2011 r. do 58,3% w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału 
osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) w ludności ogółem (o 3,6 p.proc.) niż 
udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 1,6 p.proc.). Wyraźnie zwiększył się 
natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 18,3% do 24,7%. Oznacza to, że w 

Wiek różnicuje współczynnik 
feminizacji. Liczebna 
przewaga mężczyzn 
odnotowana została wśród 
osób w wieku 0-51 lat, 
podczas gdy przed 
dziesięcioma laty – w grupie 
0-54 lata 



 

 

6 

ciągu dekady przybyło ponad 61 tys. osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym blisko 
co 4 mieszkaniec województwa osiągnął wiek emerytalny (w kraju nieco ponad co 5 osoba). 

 

Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) 

 

Na skutek zmian w ekonomicznych grupach wieku wzrósł współczynnik obciążenia 
demograficznego. Oznacza to, że w 2021 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym 
przypadały 72 osoby w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) 
wobec 57 osób w 2011 r. W kraju w 2021 r. współczynnik obciążenia przyjął wartość 69, tj. o 
blisko 14 wyższą niż miało to miejsce w 2011 r. Biorą pod uwagę terytorialne zróżnicowanie 
współczynnika obciążenia demograficznego w województwie świętokrzyskim, w 31 gminach 
odnotowano wartości przekraczające średnią w województwie, w tym najwyższe w gminach: 
Radków (83), Skarżysko Kamienna i Moskorzew (po 81) oraz Wodzisław i Secemin (po 80). W 
64 gminach współczynnik obciążenia nie przekroczył średniej, przy czym najniższe wartości 
odnotowano w gminach: Strawczyn, Piekoszów, Górno (po 60) oraz Mniów i Masłów (po 61). 

Mapa 4. Współczynnik obciążenia demograficznego w 2021 r. (stan w dniu 31 marca)  

 

Zmniejszyły się potencjalne i 
bieżące zasoby rynku pracy. 
W strukturze populacji 
według ekonomicznych grup 
wieku odnotowano spadek 
udziału osób w wieku 
przedprodukcyjnym (o 1,1 
p.proc. do 17,0%) i 
produkcyjnym (o 5,3 p.proc. 
do 58,3%), wobec wzrostu 
odsetka osób w wieku 
poprodukcyjnym (o 6,4) 
p.proc. do 24,7%) 

Współczynnik obciążenia 
demograficznego zwiększył 
się z 57 osób do 72 osób w 
wieku nieprodukcyjnym 
przypadających na 100 w 
wieku produkcyjnym.  
W 31 gminach współczynnik 
obciążenia demograficznego 
ukształtował się powyżej 
średniej, w 7 gminach – na 
poziomie średniej, a w 64 – 
poniżej średniej 
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Malejący odsetek dzieci i młodzieży oraz starzenie się ludności w wieku produkcyjnym, a 
także coraz większy udział ludności w wieku emerytalnym stanowią stały, obserwowany od 
szeregu lat trend. Podstawową przyczyną jest niska dzietność, niegwarantująca prostej 
zastępowalności pokoleń, co pogłębia proces starzenia się polskiego społeczeństwa. 

Porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 roku pokazuje szybki proces starzenia się ludności, 
który ma miejsce obecnie w Polsce. W okresie międzyspisowym odnotowano znaczący wzrost 
współczynnika starości demograficznej. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji 
województwa zwiększył się z 14,9% w 2011 r. do 20,8% w 2021 r., a w kraju – z 13,6% do 18,6%. 
Oznacza to, że średnio co 5. osoba miała 65 lat lub była starsza.  

Biorąc pod uwagę terytorialne zróżnicowanie współczynnika starości demograficznej w 
województwie świętokrzyskim, w 46 gminach odnotowano wartości przekraczające średnią w 
województwie, w tym najwyższe w gminach: Radków (25,9%), Opatowiec (25,6%), Skarżysko 
Kamienna (25,5%), Działoszyce (25,4%) i Starachowice (25,1%). W 54 gminach współczynnik 
starości demograficznej nie przekroczył średniej, przy czym najniższe wartości odnotowano w 
gminach: Strawczyn (12,7%), Górno (12,9%), Morawica (13,0%), Piekoszów (13,8%) oraz Bieliny 
(13,9%). W 21 gminach odnotowano ponadprzeciętny wzrost współczynnika starości 
demograficznej, w tym najwyższy w gminach: Ostrowiec Świętokrzyski (o 9,9 p.proc.), 
Skarżysko Kamienna (o 9,1 p.proc.), Starachowice (8,4 p.proc.) i Ożarów (o 8,1 p.proc.). W 80 
gminach współczynnik starości demograficznej wzrósł w mniejszym stopniu niż przeciętnie w 
województwie, przy czym najmniej w gminach: Słupia Konecka (o 1,9 p.proc.), Michałów (o 2,0 
p.proc.), Łubnice (o 2,3 p.proc.) oraz Pawłów i Pacanów (po 2,4 p.proc.). 

 

Mapa 5. Współczynnik starości demograficznej w 2021 r. (stan w dniu 31 marca)  

 

 

 

 

 

 

Współczynnik starości 
demograficznej zwiększył się 
o 5,9 p.proc. do 20,8%.  
W 46 gminach współczynnik 
starości demograficznej 
ukształtował się powyżej 
średniej, w 2 gminach – na 
poziomie średniej, a w 54 – 
poniżej średniej. 
W 21 gminach współczynnik 
starości demograficznej 
wzrósł w większym stopniu 
niż przeciętnie w 
województwie, w 1 gminie – 
na poziomie średniej, a w 80 
– poniżej średniej 
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W okresie międzyspisowym w województwie świętokrzyskim podobnie, jak w 9 innych 
województwach, równolegle do wzrostu liczebności osób w wieku 65 lat i więcej odnotowano 
spadek liczebność dzieci w wieku 0-14 lat. O ile odnotowany w województwie świętokrzyskim 
przyrost liczebności osób w wieku 65 lat i więcej w wysokości 30,1% był stosunkowo 
umiarkowany, o tyle spadek o 7,7% liczby dzieci w wieku 0-14 lat był najwyższy w kraju.  

Zmiany ilościowe w najmłodszych i najstarszych grupach wieku znalazły odzwierciedlenie w 
indeksie starości, określającym ile osób w wieku 65 lat i więcej przypada na 100 osób w 
wieku 0-14 lat. W okresie międzyspisowym indeks starości zwiększył się w województwie 
świętokrzyskim ze 103 do 146, podczas gdy w kraju odnotowano wzrost z 90 do 119. 

Mapa 6. Indeks starości w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

Biorąc pod uwagę terytorialne zróżnicowanie indeksu starości w województwie 
świętokrzyskim, w 46 gminach odnotowano wartości przekraczające średnią w województwie, 
w tym najwyższe w gminach: Opatowiec i Skarżysko Kamienna (po 215), Starachowice (212), 
Stąporków (211), Ostrowiec Świętokrzyski (205) i Działoszyce (202). W 56 gminach indeks 
starości nie przekroczył średniej, przy czym najniższe wartości odnotowano w gminach: 
Strawczyn, Morawica i Górno (po 69), Bieliny (79) oraz Miedziana Góra i Masłów (po 80). 
Natężenie procesu starzenia również było zróżnicowane terytorialnie. W okresie 
międzyspisowym w 26 gminach odnotowano ponadprzeciętny wzrost indeksu starości, w tym 
najwyższy w gminach: Ostrowiec Świętokrzyski (o 90), Sandomierz (o 80), Stąporków (o 79), 
Starachowice (o 77) i Skarżysko Kamienna (o 76). W 72 gminach indeks starości wzrósł w 
mniejszym stopniu niż przeciętnie w województwie, przy czym najmniej w gminach: 
Bodzentyn (o 12), Pawłów i Michałów (po 14), Sobków (15) oraz Strawczyn i Łagów (po 16). 

 

 

 

 

 

 

Indeks starości 
demograficznej wzrósł ze 103 
do 146.  
W 46 gminach indeks starości 
ukształtował się powyżej 
średniej, a w 56 – poniżej 
średniej. 
W 26 gminach indeks starości 
wzrósł w większym stopniu 
niż przeciętnie w 
województwie, w 4 gminach – 
na poziomie średniej, a w 72 
– poniżej średniej 
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Mieszkania i budynki  

Zgodnie z ostatecznymi wynikami NSP 2021 na terenie województwa świętokrzyskiego 
usytuowanych było 453,1 tys. mieszkań i w porównaniu z NSP 2011 ich liczba zwiększyła się o 
27,0 tys. mieszkań, tj. o 6,3%. Niższy przyrost zasobów mieszkaniowych odnotowano jedynie 
w województwie opolskim (4,9%).  

Mieszkania zlokalizowane były w 280,5 tys. budynków, przy czym ich liczba w analizowanym 
okresie wzrosła o 15,4 tys. budynków, tj. o 5,8%. Niższy przyrost liczby budynków odnotowano 
jedynie w województwie lubelskim (o 4,8%). 

W okresie międzyspisowym udział województwa świętokrzyskiego w zasobach 
mieszkaniowych kraju zmniejszył się o 0,2 p.proc. do 3,0%, natomiast w zasobach budynków 
zmalał o 0,3 p.proc. do 4,1%.  

Tablica 2. Mieszkania i budynki w latach 2011 i 2021 (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Mieszkania 426,1 453,1 106,3 

miasta 215,5 237,7 110,3 

wieś 210,6 215,4 102,3 

Budynki 265,2 280,5 105,8 

miasta 65,3 75,7 115,9 

wieś 199,9 204,9 102,5 

 

W miastach dynamika przyrostu liczby mieszkań i budynków była wyższa niż na terenach 
wiejskich. W miastach liczba mieszkań wzrosła w porównaniu z NSP 2011 o 10,3% (tj. o 22,2 
tys. mieszkań) i wyniosła 237,7 tys. mieszkań, podczas gdy na wsiach zwiększyła się o 2,3% (tj. 
o 4,8 tys. mieszkań) i wyniosła 215,4 tys. mieszkań. Liczba budynków w miastach wzrosła w 
analizowanych okresie o 15,9% (tj. o 10,4 tys. budynków) i wyniosła 75,7 tys. budynków. Na 
obszarach wiejskich liczba budynków zwiększyła się o 2,5% (tj. o 5,0 tys. budynków) i 
wyniosła 204,9 tys. budynków. 

W ciągu ostatniej dekady w województwie świętokrzyskim, podobnie jak w kraju, 
największy wzrost liczby mieszkań odnotowano w gminach, które charakteryzowały się 
największym przyrostem liczby ludności. W województwie świętokrzyskim dotyczyło to 
gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc. Największy przyrost zasobów 
mieszkaniowych odnotowały gminy: Morawica (o 35,3%), Strawczyn (o 24,9%), Miedziana 
Góra (o 22,6%), Masłów (o 21,8%), Nowiny (o 21,1%) i Górno (o 16,0%). W sumie wzrost 
zasobów mieszkaniowych odnotowano w 83 gminach, w tym w 16 gminach przekroczył 10%. 
W pozostałych 19 gminach odnotowano spadek zasobów mieszkaniowych, co było powiązane 
ze spadkiem liczby mieszkańców. Znaczący ubytek zasobów mieszkaniowych odnotowano w 
gminach: Pacanów (o 8,1%), Słupia (o 6,3%), Sadowie (o 5,1%), Iwaniska (o 4,3%), Gnojno (o 
4,2%), Bałtów (o 2,9%). W pozostałych 13 gminach ubytki oscylowały między 0,1% a 1,8%. 

 

W porównaniu do wyników 
NSP 2011 odnotowano wzrost 
liczby mieszkań o 6,3%. 
Niższy przyrost odnotowano 
jedynie w województwie 
opolskim (4,9%). Zasób 
budynków zwiększył się o 
5,8%. Niższy przyrost liczby 
budynków odnotowano 
jedynie w województwie 
lubelskim (o 4,8%) 
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Mapa 7. Zmiana liczby mieszkań w latach 2011-2021 (stan w dniu 31 marca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost zasobów 
mieszkaniowych odnotowano 
w 83 gminach, a spadek – w 
19 gminach 
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W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło 
danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o 
zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Kielcach  
p.o. Dyrektor Ewa Tomczyk 
Tel: 41 249 96 02 
 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 41 249 96 23 

 

 

 

Powiązane opracowania 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Narodowe Spisy Powszechne 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność 

Wiek mobilny 

Wiek niemobilny 

Wiek nieprodukcyjny 

Wiek przedprodukcyjny 

Wiek produkcyjny 

Wiek poprodukcyjny 

Gęstość zaludnienia 

Współczynnik feminizacji 

Współczynnik starości demograficznej 

Wskaźnik/ Indeks starości 

Mieszkanie 

Budynek 

 

 

      www.kielce.stat.gov.pl  @Kielce_STAT  @UrzadStatystycznyKielce 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3917,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/892,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/893,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3946,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/863,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/861,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3947,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3915,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3951,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3958,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3948,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/202,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/26,pojecie.html
https://kielce.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Kielce_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyKielce/

