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Informacj  opracowano na podstawie prognozy ludno ci faktycznej do 2035 roku dla powiatów oraz

miast na prawach powiatu opublikowanej przez G ówny Urz d Statystyczny w dniu 11.07.2011 r.

Prognoza powiatowa jest spójna z obowi zuj  od po owy 2008 r. prognoz  dla województw na lata

2008 – 2035. Wyniki dla województwa s  zbie ne z sum  stanów ludno ci w poszczególnych

powiatach w województwie, a niewielkie ró nice wynikaj  z zaokr gle . Podstaw  oblicze  stanowi y

stany ludno ci wed ug p ci, wieku i powiatów w dniu 31.12.2007 r., w podziale administracyjnym
obowi zuj cym w dniu 31 XII 2007 r. Zatem prognoza nie uwzgl dnia zmian terytorialnych

wprowadzonych pocz wszy od stycznia 2008 roku. Prognoza dla podregionów powstaje z sumowania

wyników dla odpowiednich powiatów.

***
W województwie mazowieckim wed ug stanu w ko cu 2010 r. zamieszkiwa o 5242,9 tys. osób.

Zgodnie z wynikami d ugookresowej prognozy ludno ci województwo mazowieckie b dzie

powi ksza o liczb  mieszka ców do 2030 r., po tym okresie wzrostu wyst pi spadek liczebno ci

populacji. Ostatecznie przewiduje si , e na Mazowszu w 2035 r. liczba mieszka ców wyniesie

5469,5 tys. osób, tj. o 226,6 tys. (o 4,3%) wi cej ni  w 2010 r. Stanowi to najwi kszy wzrost w uj ciu

wojewódzkim.

Wykres 1. Prognoza ludno ci dla województwa mazowieckiego na lata 2008 – 2035
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Wykres 2. Ludno  wed ug województw
w latach 2010 i 2035
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2035 prognoza

2010 dane rzeczywiste

W porównaniu z danymi rzeczywistymi

z 2010 r., liczba ludno ci wzro nie jeszcze

w dwóch województwach: pomorskim (o 1,0%)

i ma opolskim (0,6%). W pozosta ych

województwach nast pi spadek liczby ludno ci

(od 0,7% w wielkopolskim do 14,9%

w wi tokrzyskim). W prognozowanym okresie

równie  liczba ludno ci kraju zmniejszy si

o ponad 2 mln osób tj. o 5,8%. Omawiane

procesy b  mia y ró ny przebieg w miastach

i na obszarach wiejskich. Mimo, e w skali

kraju w miastach do 2035 roku prognozuje si

nieustanny ubytek ludno ci, w województwie

mazowieckim spodziewany jest wzrost

populacji miast (o 7,3% w 2035 r.).

Natomiast na terenach wiejskich obserwowane b  zmiany w obu kierunkach – okresowy wzrost,

a nast pnie ubytek populacji wiejskiej. Ostatecznie w 2035 r. na wsi zamieszkiwa  b dzie 1836,2 tys.

osób o 1,1% mniej ni  w 2010 r.

Wykres 3. Zmiany w liczbie ludno ci w województwie mazowieckim w latach 2010 i 2035

Województwo mazowieckie jest bardzo zró nicowane pod wzgl dem rozwoju

demograficznego. W przekroju podregionów w po owie z nich przewiduje si  wzrost liczby ludno ci.

Najwi kszy wzrost w stosunku do danych rzeczywistych z 2010 r. oczekiwany jest w podregionie

warszawskim zachodnim (o 17,9%), nieco ni szy w warszawskim wschodnim (o 13,3%) i w m.st.

Warszawa (o 9,3%). W pozosta ych trzech podregionach: ciechanowsko-p ockim, ostro cko-

siedleckim i radomskim przewiduje si  spadek liczby ludno ci, odpowiednio o: 7,6%, 9,9%, 8,2%.
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Mapka 1. Dynamika ludno ci w 2035 r. (dane rzeczywiste z roku 2010 = 100)

W uk adzie powiatów tylko w 13 (spo ród 42), prognozowany jest wzrost liczby ludno ci

w stosunku do danych rzeczywistych z 2010 r. Liczba ludno ci zwi kszy si  w powiatach

siaduj cych z Warszaw : w powiecie piaseczy skim o 46,4%, nieco mniej w powiecie grodziskim

(29,9%), legionowskim (28,9%), wo omi skim (23,2%) i warszawskim zachodnim (21,2%).

W wi kszo ci powiatów Mazowsza liczba ludno ci w 2035 r. zmniejszy si . Najwi ksze spadki

wyst pi  w powiecie lipskim (o 23,2%), przysuskim (22,4%), soko owskim (21,2%) i osickim (20,3%).

Mapka 2. Dynamika ludno ci w 2035 r. (dane rzeczywiste z roku 2010 = 100)
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Zgodnie z przyj tymi za eniami prognozy ludno ci na lata 2008-2035, zmiany

w intensywno ci urodze  i zgonów spowoduj  utrzymanie si  na Mazowszu dodatniego przyrostu

naturalnego (ró nica mi dzy liczb  urodze  i zgonów) do 2015 roku. W kolejnych latach – wraz

z post puj cymi niekorzystnymi zmianami w strukturze ludno ci wed ug wieku oraz zmniejszaniem si

liczebno ci kobiet w wieku rozrodczym – przewidywany jest ujemny przyrost naturalny, który z ka dym

kolejnym rokiem prognozy b dzie si  pog bia . Nadwy ka zgonów nad urodzeniami w 2035 r.

wynosi  b dzie ponad 20 tys. Jest to efektem z jednej strony zmniejszaj cej si  liczby urodze ,

z drugiej za  – wyd ania si  przeci tnego trwania ycia.

Wykres 4. Urodzenia i zgony w wybranych latach (w tys.)
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Poza przyrostem naturalnym istotny wp yw na liczebno  populacji maj  migracje ludno ci.

Województwo mazowieckie od kilkunastu lat charakteryzuje si  dodatnim saldem migracyjnym, które

jest wynikiem dobrej sytuacji gospodarczej tego regionu. W ka dym roku prognozy równie  przewiduje

si , e liczba osób osiedlaj cych si  na Mazowszu b dzie przewy sza a liczb  osób opuszczaj cych

województwo, a do 2029 r. dodatnie saldo migracji b dzie rekompensowa  ujemny przyrost naturalny.

Dopiero w 2030 r. pomimo ci gle dodatniego salda migracji, przyrost rzeczywisty b dzie ujemny

i liczba ludno ci województwa zacznie si  zmniejsza .

Wykres 5. Migracje na pobyt sta y w wybranych latach
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Z danych prognozy wynika, e w województwie mazowieckim powa nym zmianom ulegnie

struktura ludno ci wed ug wieku. Nast pi pog bienie procesu starzenia si  spo ecze stwa. Proces

starzenia si  ludno ci jest wynikiem zmniejszania si  udzia u roczników m odszych i zwi kszania si

udzia u roczników starszych. Jest to zjawisko post puj ce, obserwowane w ca ej Europie, którego

przyczyn nale y szuka  zarówno w malej cej dzietno ci, jak i korzystnych zmianach w zwi zku

z obni eniem umieralno ci populacji.

Analizuj c rozk ady populacji w podziale na ekonomiczne grupy wieku przewiduje si  wzrost

odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku 60 lat i wi cej, m czy ni 65 lat i wi cej) przy

jednoczesnym spadku udzia u pozosta ych grup. Liczba osób w wieku produkcyjnym w ca ym okresie

prognozy zmniejszy si  z poziomu 3334,4 tys. w 2010 roku do poziomu 3178,8 tys. w 2035,

a zatem o 155,6 tys. Znacz ce zmiany wyst pi  tak e wewn trz struktury wieku produkcyjnego

ludno ci, tj. pomi dzy wiekiem mobilnym (18-44 lata) oraz niemobilnym (45-60 lat kobiety, 45-65

czy ni). Osoby znajduj ce si  w pierwszej z wymienionych grup cechuje sk onno  do zmiany

miejsca pracy, ruchliwo  przestrzenna (migracje) i rosn ca wraz z wiekiem aktywno  zawodowa.

Grupa niemobilna jest bardziej ustabilizowana pod wzgl dem ruchliwo ci zawodowej i przestrzennej,

a jej aktywno  zawodowa maleje w miar  zbli ania si  do wieku emerytalnego. Wed ug wyników

prognozy nast pi zmniejszanie liczebno ci grupy mobilnej i wzrost grupy niemobilnej, co spowoduje

starzenie si  zasobów pracy, a w konsekwencji pogarszanie si  poda y si y roboczej na rynku pracy.

Wykres 6. Ludno  wed ug ekonomicznych grup wieku w latach 2010 i 2035
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Zmiany struktury ludno ci w wieku produkcyjnym wp yn  równie  na zmiany w relacji do

innych grup wieku ludno ci. Odsetek osób w wieku produkcyjnym w strukturze ogó u ludno ci

województwa zmniejszy si  o 5,5 pkt proc. w perspektywie do 2035 roku, za  osób w wieku

produkcyjnym mobilnym o 9,3 pkt proc. Jednocze nie wzro nie udzia  osób w wieku produkcyjnym

niemobilnym z 23,7% w 2010 r. do poziomu 27,5% w 2035 roku. Przewiduje si , e udzia  osób

w wieku poprodukcyjnym b dzie wynosi  25,7% w perspektywie roku 2035, co oznacza jego wzrost

o 7,9 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2010 (17,8%). Najm odsze roczniki, osoby w wieku

przedprodukcyjnym 0-17 lat w 2035 roku b  stanowi y 16,2% ogó u ludno ci – w porównaniu z 2010

rokiem oznacza to spadek o 2,4 pkt proc.
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ród podregionów najkorzystniejsz  struktur  wed ug ekonomicznych grup wieku b dzie

charakteryzowa  si  podregion warszawski wschodni. Przewiduje si , e w 2035 r. udzia  osób

w wieku 0-17 lat b dzie tutaj najwy szy (17,5%), natomiast udzia  osób w wieku poprodukcyjnym

najni szy (23,8%). Najni szy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wyst pi w podregionie m.st.

Warszawa (15,3%). Miasto sto eczne b dzie charakteryzowa  si  jednocze nie najwy szym

odsetkiem osób w wieku produkcyjnym (59,5%). Najwy szy udzia  osób w wieku poprodukcyjnym

wyst pi w podregionie ciechanowsko-p ockim (27,8%). Analizuj c liczebno  populacji wed ug

poszczególnych grup wiekowych, przewiduje si e liczba dzieci i m odzie y w wieku 0-17 lat

w 2035 r. b dzie wi ksza tylko w 2 podregionach: m.st. Warszawa (o 11,5%) i warszawskim

zachodnim (o 1,3%), w pozosta ych podregionach liczba ta b dzie si  zmniejsza . Najwi ksze spadki

(powy ej 20%) przewidywane s  w podregionach: ostro cko-siedleckim, radomskim i ciechanowsko-

ockim. Liczebno  grupy osób w wieku poprodukcyjnym b dzie wzrasta  w ka dym z podregionów.

Najwi kszy przyrost wyst pi w podregionie warszawskim zachodnim (o 77,9%), nieco ni sze

w warszawskim wschodnim i radomskim (odpowiednio: 76,4%, 51,3%).

Tabela 1. Ludno  wed ug ekonomicznych grup wieku w 2010 r. oraz prognoza dla 2035 r.

Ludno
w wiekuWyszczególnienie Ogó em przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym

w odsetkach

MAZOWIECKIE ................ 2010 100,0 18,6 63,6 17,8

2035 100,0 16,2 58,1 25,7
Podregion ciechanowsko-

ocki.................................. 2010 100,0 20,1 63,4 16,5

2035 100,0 16,4 55,8 27,8
Podregion ostro cko-
siedlecki ............................. 2010 100,0 21,1 62,5 16,4

2035 100,0 16,6 56,0 27,4

Podregion radomski .......... 2010 100,0 19,9 63,5 16,6

2035 100,0 15,9 56,7 27,4

Podregion m. Warszawa... 2010 100,0 15,0 63,9 21,1

2035 100,0 15,3 59,5 25,2
Podregion warszawski
wschodni............................ 2010 100,0 20,9 63,8 15,3

2035 100,0 17,5 58,7 23,8
Podregion warszawski
zachodni ............................ 2010 100,0 19,5 64,1 16,4

2035 100,0 16,8 58,5 24,7

Analizuj c zmiany liczebno ci populacji w wieku przedprodukcyjnym w ród powiatów mo na

zauwa , e tylko w Warszawie i 5 powiatach podwarszawskich liczba dzieci i m odzie y wzro nie:

w powiecie piaseczy skim (o 30,7%), grodziskim (o 13,4%), m.st. Warszawa (o 11,5%), legionowskim

(o 8,8%), wo omi skim (o 6,2%) i pruszkowskim (o 0,1%). W pozosta ych powiatach województwa

liczba osób w wieku 0-17 lat zmniejszy si . Najwi ksze ubytki przewidywane s  w powiatach: lipskim

(41,3%), przysuskim (40,6%), przasnyskim (39,5%) oraz sierpeckim (38,0%).
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Liczba ludno ci w wieku produkcyjnym zwi kszy si  w 12 powiatach, przy czym w najwi kszym

stopniu w powiecie piaseczy skim (o 34,8%), a nast pnie grodziskim (20,3%), legionowskim (18,0%),

i wo omi skim (13,6%). Najwi ksze spadki (powy ej 30%) przewidywane s  w powiatach: lipskim,

soko owskim i przysuskim.

Ludno  w wieku poprodukcyjnym to jedyna grupa, której liczebno  zwi kszy si  we

wszystkich rozpatrywanych jednostkach terytorialnych. Najwi kszym przyrostem w ród powiatów

wyró nia  si  b dzie powiat piaseczy ski, w którym przy wzro cie liczby mieszka ców o 46,4%, liczba

osób omawianej kategorii wzro nie o 119,9%. Du y przyrost (powy ej 100%) przewidywany jest

w powiatach: legionowskim i m. Ostro ka.

Mapka 3. Ludno  wed ug ekonomicznych grup wieku wed ug prognozy w 2035 r.

Rozpatruj c rozk ady populacji wed ug ekonomicznych grup w uj ciu powiatów, mo na

stwierdzi , e najkorzystniejsz  struktur  wieku b  mia y powiaty s siaduj ce z Warszaw . Powiaty:

wo omi ski i piaseczy ski, pomimo du ych wzrostów liczebno ci populacji osób w wieku

poprodukcyjnym charakteryzowa  si  b  najni szym udzia em ludno ci tej kategorii (odpowiednio:
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22,1% i 21,9%) oraz najwy szym udzia em osób w wieku 0-17 lat (odpowiednio: 18,7% i 18,5%).

Najmniej korzystn  prognozowan  struktur  wed ug ekonomicznych grup wieku posiada powiat lipski,

który b dzie charakteryzowa  si  najni szym udzia em osób w wieku 0-17 lat (13,8%) oraz

najwy szym udzia em osób w wieku poprodukcyjnym (32,7%). Równie niekorzystne relacje b dzie

mo na obserwowa  w powiatach: gostyni skim, kozienickim, soko owskim i przysuskim.

Proporcje mi dzy ludno ci  w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym odzwierciedla

wspó czynnik obci enia ekonomicznego, który informuje ile osób w wieku nieprodukcyjnym

(przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym cznie) przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wed ug

prognozy wska nik ten wzro nie z 57 w 2010 r. do 72 w 2035 r.

ród powiatów najwy sze warto ci omawianego wspó czynnika b  notowane w powiecie

soko owskim, tutaj na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada  b dzie 91 osób w wieku

nieprodukcyjnym. Nieco mniej w powiatach lipskim (87 osób), przysuskim i uromi skim (po 85 osób).

Stosunkowo najkorzystniejsze warto ci wska nika wyst pi  w powiatach: legionowskim (66 osób)

oraz piaseczy skim i m.st. Warszawa (po 68 osób).

Rozk ad populacji w podziale na biologiczne grupy wieku wykazuje podobne prawid owo ci do

omówionych przy zmianach struktur wiekowych w podziale na ekonomiczne grupy wieku.

Charakterystyczn  cech  przewidywanych zmian jest systematyczny wzrost udzia u ludno ci w wieku

65 lat i wi cej oraz spadek udzia u osób w wieku 0-14 lat. Udzia  dzieci i m odzie y w ogólnej liczbie

ludno ci jest wa nym czynnikiem charakteryzuj cym przysz ciowy potencja  demograficzny,

wiadczy bowiem o „m odo ci” spo ecze stwa. W 2010 r. populacja dzieci liczy a 795,7 tys. osób

i stanowi a 15,2% ogó u ludno ci województwa. Wed ug prognozy w 2035 liczebno  tej grupy

wiekowej wyniesie 715,2 tys. osób i stanowi  b dzie 13,1% populacji województwa tj. mniej o 2,1 pkt

proc. Zbiorowo  osób starszych ma liczy  w 2035 r. 1208,8 tys. osób tj. o 58,7% wi cej ni  w 2010 r.

Udzia  tej grupy wiekowej stanowi  b dzie 22,1% ca ej populacji tj. o 7,6 pkt proc. wi cej ni  w 2010 r.

W 2010 r. udzia  osób starszych jest wy szy w miastach ni  na wsi. W 2035 b dzie wyst powa o

zjawisko przeciwne – wspó czynniki na wsi b  na nieco wy szym poziomie ni  w miastach.

Wykres 7. Ludno  wed ug biologicznych grup wieku w latach 2010 i 2035
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Wed ug prognozy najwy szy odsetek ludno ci w wieku 65 lat i wi cej wyst pi w podregionie

ciechanowsko-p ockim (24,3%), najni szy natomiast w podregionie warszawskim wschodnim (20,4%).

W grupie powiatów najwi kszy udzia  omawianej populacji wyst pi w powiecie lipskim (29,2%),

soko owskim (27,9%) oraz przysuskim (27,2%), najmniejszy w powiatach podwarszawskich:

piaseczy skim (18,3%) wo omi skim (18,6%) oraz legionowskim (19,5%). Powiaty o najni szym

udziale osób starszych charakteryzuj  si  jednocze nie wysokim udzia em dzieci w wieku 0-14 lat.

Miar  starzenia si  spo ecze stwa jest relacja mi dzy generacj  najm odsz  0-14 lat,

a pokoleniem 65 lat i wi cej, okre laj  ile osób starszych przypada na 1000 dzieci. W 2010 r.

wska nik ten dla województwa wyniós  957, jednak oczekuje si , e w 2035 r. przyjmie warto  1690.

W ka dym z powiatów oczekiwany jest wzrost omawianego wska nika. Najwi kszy, ponad trzykrotny,

wyst pi w m. Ostro ka. Stosunkowo najmniejszy przyrost wyst pi w m.st. Warszawa (25,3%).

Istotnym wska nikiem staro ci populacji jest udzia  ludno ci w wieku 80 lat i wi cej

w strukturze ludno ci ogó em. W 2010 r. odsetek tej grupy wyniós  4,0% populacji, natomiast w 2035 r.

wzro nie i stanowi  b dzie 7,1% ogó u ludno ci. W ród powiatów najwy szy udzia  omawianej

kategorii oczekiwany jest w powiatach: m. P ock (8,9%), soko owskim i lipskim (po 8,8%) oraz

kozienickim (8,7%). Najmniejszy udzia  wyst pi natomiast w powiatach: ostro ckim (5,2%),

piaseczy skim (5,3%) oraz wo omi skim (5,4%).

Rosn cy odsetek osób starszych b dzie mia  wp yw zarówno na system wiadcze

spo ecznych nadzorowanych przez pa stwo, jak i na rynek dóbr i us ug zakupywanych w celu

zaspokajania rozmaitych potrzeb tej grupy ludzi. Nale y si  spodziewa , e w przysz ci b dzie

jeszcze wi kszy popyt na niektóre us ugi – np. w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki spo ecznej.

Proces starzenia si  spo ecze stwa potwierdza równie  warto  mediany wieku. W 2010 r.

statystyczny mieszkaniec Mazowsza by  w wieku 38,4 lat (mediana wieku oznacza, e po owa

populacji nie osi gn a tego wieku, a druga po owa go przekroczy a). M czy ni mieli rednio 36,5 lat,

kobiety – 40,4 lata. Wyznaczona wed ug prognozy mediana wieku dla roku 2035 wynosi  b dzie 47,2

lat, dla m czyzn 45,3 lat, dla kobiet 49,0 lat. Ludno  zamieszka a w miastach b dzie nieznacznie

starsza, redni wiek wyniesie 47,2 lat, za  dla mieszka ców wsi 47,1 lat.

Najstarszym demograficznie powiatem b dzie powiat lipski, w którym w 2035 r. po owa

populacji b dzie mia a uko czone 51,1 lat. W ród „najstarszych” powiatów znajd  si  tak e:

gostyni ski (50,0), kozienicki (49,9), soko owski (49,6) i przysuski (49,5). Do „najm odszych”

demograficznie powiatów nale  b dzie powiat wo omi ski (44,0) oraz piaseczy ski (44,4).
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Mapka 4. Mediana wieku ludno ci wed ug powiatów w 2035 r.

Podsumowanie

Wed ug prognozy G ównego Urz du Statystycznego na lata 2008-2035, mimo niekorzystnych

zmian w strukturze ludno ci na tle innych województw Mazowsze pozostanie regionem o najwi kszym

potencjale ludno ciowym. Liczba ludno ci województwa w perspektywie roku 2035 (w stosunku do

danych rzeczywistych z 2010 r.) wzro nie o 226,6 tys., tj. o 4,3%. W przekroju podregionów wzrost

liczby ludno ci b dzie mia  miejsce w podregionie m.st. Warszawa oraz dwóch podregionach

otaczaj cych stolic : warszawskim zachodnim i warszawskim wschodnim. Powiaty, w których nast pi

wzrost liczby mieszka ców koncentruj  si  równie  wokó  Warszawy. Wed ug wyników prognozy

w strukturze wiekowej ludno ci nast pi  niekorzystne zmiany – pog bi si  proces starzenia si

populacji. Ludno  w wieku poprodukcyjnym jest jedyn  grupa, której liczebno  zwi kszy si  we

wszystkich rozpatrywanych jednostkach terytorialnych. Najkorzystniejsz  struktur  wed ug wieku:

niskim udzia em osób w wieku poprodukcyjnym oraz wysokim udzia em osób w wieku

przedprodukcyjnym i produkcyjnym charakteryzowa  si  b  powiaty s siaduj ce z Warszaw .

Niekorzystne procesy demograficzne: ubytek liczby ludno ci oraz niepo dane procesy zachodz ce

w jej strukturze wiekowej wyst pi  w powiatach po onych na peryferyjnych obszarach województwa.
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Tabela 2. Prognoza ludno ci

Wyszczególnienie 2011 2015 2020 2025 2030 2035

WOJEWÓDZTWO ................................... 5271627 5353671 5429787 5471045 5480120 5469490

Podregion ciechanowsko-p ocki.......... 625062 623202 618025 608387 593623 575277

ciechanowski.......................................... 90167 89540 88467 86737 84163 80908

gostyni ski ............................................. 46835 46513 45818 44811 43410 41767

awski .................................................. 72633 72166 71352 70087 68240 66033

ocki ...................................................... 109489 111587 113235 113944 113831 113091

ski .................................................... 87300 86966 86142 84680 82539 79948

sierpecki ................................................. 52676 51705 50320 48607 46507 44098

uromi ski .............................................. 39267 38455 37326 35996 34370 32497

m. P ock ................................................. 126695 126270 125365 123525 120563 116935

Podregion ostro cko-siedlecki ........... 745134 739966 730829 716951 696992 672758

osicki ..................................................... 31635 30805 29730 28515 27065 25453

makowski ............................................... 45807 45156 44174 42943 41329 39443

ostro cki ................................................ 85131 85922 86366 86195 85375 84093

ostrowski ................................................ 73737 72536 70838 68796 66197 63192

przasnyski .............................................. 51982 51004 49592 47822 45657 43200

pu tuski ................................................... 51161 51151 50848 50200 49109 47722

siedlecki ................................................. 80612 80367 79710 78493 76707 74531

soko owski.............................................. 54912 53352 51360 49170 46593 43702

growski .............................................. 66158 64777 62898 60696 58013 54941

wyszkowski ............................................ 72676 73212 73462 73139 72134 70654

m. Ostro ka........................................... 53666 53252 52770 51943 50551 48764

m. Siedlce .............................................. 77657 78432 79081 79039 78262 77063

Podregion radomski .............................. 621360 618605 612585 602420 587580 569087

bia obrzeski ............................................ 33597 33566 33339 32850 32113 31176

kozienicki................................................ 60874 60110 58858 57235 55088 52534

lipski ....................................................... 35292 34157 32729 31191 29419 27467

przysuski ................................................ 42313 41033 39353 37498 35434 33152

radomski................................................. 149201 151978 154430 155637 155678 154711

szyd owiecki ........................................... 39665 39185 38429 37474 36269 34826

zwole ski................................................ 36949 36781 36424 35875 35058 34041

m. Radom .............................................. 223469 221795 219023 214660 208521 201180

Podregion m.st. Warszawa ................... 1733223 1766784 1804402 1834283 1858182 1880621

m.st. Warszawa ..................................... 1733223 1766784 1804402 1834283 1858182 1880621

Podregion warszawski wschodni ........ 776514 802959 829808 849922 864588 875785

garwoli ski ............................................. 106534 106389 105747 104387 102195 99384

legionowski ............................................ 106831 113728 120755 126511 131492 135982

mi ski ..................................................... 146787 150885 154886 157766 159763 161147

nowodworski .......................................... 77354 78450 79289 79469 79048 78259

otwocki ................................................... 121028 124506 127979 130395 132003 133165

wo omi ski ............................................. 217980 229001 241152 251394 260087 267848
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Tabela 2. Prognoza ludno ci (cd.)

Wyszczególnienie 2011 2015 2020 2025 2030 2035

Podregion warszawski zachodni ......... 770334 802155 834138 859082 879155 895962

grodziski ................................................. 85058 90110 95548 100229 104397 108202

grójecki................................................... 97150 97393 97104 96081 94346 92065

piaseczy ski........................................... 166113 180940 196863 210756 223592 235858

pruszkowski ........................................... 152483 157264 162001 165601 168455 170839

sochaczewski......................................... 84537 85164 85476 85168 84238 82875

warszawski zachodni............................. 108832 114105 119245 123283 126635 129459

yrardowski ............................................ 76161 77179 77901 77964 77492 76664

MIASTA

WOJEWÓDZTWO ................................... 3411182 3474873 3543082 3589854 3616533 3633322

Podregion ciechanowsko-p ocki.......... 290089 289880 288967 285854 279914 272123

ciechanowski.......................................... 48314 48119 47867 47234 46037 44394

gostyni ski ............................................. 18625 18110 17466 16730 15813 14805

awski .................................................. 29785 30140 30517 30627 30415 30020

ocki ...................................................... 9720 9657 9558 9406 9174 8862

ski .................................................... 27433 27857 28272 28435 28305 28007

sierpecki ................................................. 18761 18905 19016 18993 18820 18539

uromi ski .............................................. 10756 10822 10906 10904 10787 10561

m. P ock ................................................. 126695 126270 125365 123525 120563 116935

Podregion ostro cko-siedlecki ........... 288074 290687 293186 293417 290703 286097

osicki ..................................................... 7188 7241 7272 7240 7111 6923

makowski ............................................... 12557 12637 12695 12664 12497 12214

ostro cki ................................................ 3062 3101 3171 3234 3262 3279

ostrowski ................................................ 24730 25012 25306 25470 25411 25190

przasnyski .............................................. 20040 20283 20513 20578 20496 20303

pu tuski ................................................... 19451 19749 20030 20168 20095 19913

siedlecki ................................................. 1860 1871 1895 1893 1881 1875

soko owski.............................................. 20901 21340 21850 22197 22327 22275

growski .............................................. 19388 19693 20017 20168 20093 19876

wyszkowski ............................................ 27574 28076 28586 28823 28717 28422

m. Ostro ka........................................... 53666 53252 52770 51943 50551 48764

m. Siedlce .............................................. 77657 78432 79081 79039 78262 77063

Podregion radomski .............................. 309826 307288 303221 296838 287778 276860

bia obrzeski ............................................ 8277 8354 8396 8334 8183 7995

kozienicki................................................ 17929 17531 16966 16260 15327 14258

lipski ....................................................... 5685 5578 5465 5296 5054 4751

przysuski ................................................ 6105 6042 5948 5775 5544 5249

radomski................................................. 28483 28246 27919 27388 26629 25653

szyd owiecki ........................................... 11930 11863 11716 11473 11091 10630

zwole ski................................................ 7948 7879 7788 7652 7429 7144

m. Radom .............................................. 223469 221795 219023 214660 208521 201180
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Tabela 2. Prognoza ludno ci (cd.)

Wyszczególnienie 2011 2015 2020 2025 2030 2035

Podregion m.st. Warszawa ................... 1733223 1766784 1804402 1834283 1858182 1880621

m.st. Warszawa ..................................... 1733223 1766784 1804402 1834283 1858182 1880621

Podregion warszawski wschodni ........ 413820 431123 450087 465334 477538 488215

garwoli ski ............................................. 30186 30808 31405 31682 31646 31419

legionowski ............................................ 56144 57425 58716 59578 60040 60275

mi ski ..................................................... 65885 68776 71919 74463 76544 78408

nowodworski .......................................... 39044 39837 40563 40897 40879 40661

otwocki ................................................... 75517 78248 81201 83491 85313 86957

wo omi ski ............................................. 147044 156029 166283 175223 183116 190495

Podregion warszawski zachodni ......... 376150 389111 403219 414128 422418 429406

grodziski ................................................. 49325 51685 54391 56730 58777 60697

grójecki................................................... 33508 34048 34537 34710 34556 34204

piaseczy ski........................................... 76611 82578 89392 95374 100846 106118

pruszkowski ........................................... 92489 94310 96223 97540 98328 98875

sochaczewski......................................... 37870 38005 38089 37858 37271 36488

warszawski zachodni............................. 38654 40443 42364 43932 45248 46449

yrardowski ............................................ 47693 48042 48223 47984 47392 46575

WIE

WOJEWÓDZTWO 1860445 1878798 1886705 1881191 1863587 1836168

Podregion ciechanowsko-p ocki.......... 334973 333322 329058 322533 313709 303154

ciechanowski.......................................... 41853 41421 40600 39503 38126 36514

gostyni ski ............................................. 28210 28403 28352 28081 27597 26962

awski .................................................. 42848 42026 40835 39460 37825 36013

ocki ...................................................... 99769 101930 103677 104538 104657 104229

ski .................................................... 59867 59109 57870 56245 54234 51941

sierpecki ................................................. 33915 32800 31304 29614 27687 25559

uromi ski .............................................. 28511 27633 26420 25092 23583 21936

m. P ock ................................................. – – – – – –

Podregion ostro cko-siedlecki ........... 457060 449279 437643 423534 406289 386661

osicki ..................................................... 24447 23564 22458 21275 19954 18530

makowski ............................................... 33250 32519 31479 30279 28832 27229

ostro cki ................................................ 82069 82821 83195 82961 82113 80814

ostrowski ................................................ 49007 47524 45532 43326 40786 38002

przasnyski .............................................. 31942 30721 29079 27244 25161 22897

pu tuski ................................................... 31710 31402 30818 30032 29014 27809

siedlecki ................................................. 78752 78496 77815 76600 74826 72656

soko owski.............................................. 34011 32012 29510 26973 24266 21427

growski .............................................. 46770 45084 42881 40528 37920 35065

wyszkowski ............................................ 45102 45136 44876 44316 43417 42232

m. Ostro ka........................................... – – – – – –

m. Siedlce .............................................. – – – – – –
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Tabela 2. Prognoza ludno ci (dok.)

Wyszczególnienie 2011 2015 2020 2025 2030 2035

Podregion radomski .............................. 311534 311317 309364 305582 299802 292227

bia obrzeski ............................................ 25320 25212 24943 24516 23930 23181

kozienicki................................................ 42945 42579 41892 40975 39761 38276

lipski ....................................................... 29607 28579 27264 25895 24365 22716

przysuski ................................................ 36208 34991 33405 31723 29890 27903

radomski................................................. 120718 123732 126511 128249 129049 129058

szyd owiecki ........................................... 27735 27322 26713 26001 25178 24196

zwole ski................................................ 29001 28902 28636 28223 27629 26897

m. Radom .............................................. – – – – – –

Podregion m.st. Warszawa ................... – – – – – –

m.st. Warszawa ..................................... – – – – – –

Podregion warszawski wschodni ........ 362694 371836 379721 384588 387050 387570

garwoli ski ............................................. 76348 75581 74342 72705 70549 67965

legionowski ............................................ 50687 56303 62039 66933 71452 75707

mi ski ..................................................... 80902 82109 82967 83303 83219 82739

nowodworski .......................................... 38310 38613 38726 38572 38169 37598

otwocki ................................................... 45511 46258 46778 46904 46690 46208

wo omi ski ............................................. 70936 72972 74869 76171 76971 77353

Podregion warszawski zachodni ......... 394184 413044 430919 444954 456737 466556

grodziski ................................................. 35733 38425 41157 43499 45620 47505

grójecki................................................... 63642 63345 62567 61371 59790 57861

piaseczy ski........................................... 89502 98362 107471 115382 122746 129740

pruszkowski ........................................... 59994 62954 65778 68061 70127 71964

sochaczewski......................................... 46667 47159 47387 47310 46967 46387

warszawski zachodni............................. 70178 73662 76881 79351 81387 83010

yrardowski ............................................ 28468 29137 29678 29980 30100 30089


