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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

5,3%

wzrost liczby ludności wiejskiej 
w porównaniu z wynikami 
NSP 2011.

wyniki wstępne w województwie małopolskim

Ludność w miastach i na wsi
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Podstawowe informacje dotyczące ludności

Ludność w tys.

Województwo
małopolskieWyszczególnienie Polska

w tym kobiety w tys.

Współczynnik feminizacji

Gęstość zaludnienia
aWspółczynnik obciążenia demograficznego

94,8 tys.

wzrost liczby ludności woje-
wództwa małopolskiego w ciągu 
dekady.

Pracujący w tys.

38 036,1
19 647,21 767,1

3 432,3
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107106

226

68,666,2

w tym kobiety w tys.

a  Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
     produkcyjnym.

1 584,0

749,7

17 130,1

8 036,4
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https://twitter.com/Krakow_STAT
https://www.facebook.com/uskrk/
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
Wyniki wstępne w województwie małopolskim  

a Budynki mieszkalne, niemieszkalne, zbiorowego zakwaterowania, 
   w których zlokalizowane są mieszkania.

2,3 p. proc.

wzrósł odsetek rozwiedzionych 
w porównaniu z wynikami 
NSP 2011.

20,2%

wzrost liczby mieszkań w ciągu 
dekady. 

17,9 %

wzrost liczby budynków w po-
równaniu z wynikami NSP 2011.
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niezamieszkane

Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego
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2Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m
Liczba izb w mieszkaniach w tys.

Liczba budynków w tys.

15 340,1
1 138 686,1102 547,5

1 297,1

57 033,84967,8

74,279,1

707,7 6 947,8

Podstawowe informacje dotyczące mieszkań

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
2mieszkania w m  

Mieszkania Budynki

14,8%

85,2%

12,2%

87,8%
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