
 

 

INFORMACJA 

27.10.2020 r. Cmentarze w województwie kujawsko-pomorskim  
w 2019 r.  

 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim znajdowały się 1142 cmentarze 
o łącznej powierzchni 932,8 ha. W miastach 
zlokalizowane były 172 cmentarze o powierzchni 458,9 
ha, natomiast na wsiach było 970 cmentarzy  
o powierzchni 474,0 ha.   

 

Liczba cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z poprzednim rokiem 
wzrosła o 37 cmentarzy, a w odniesieniu do 2010 r. odnotowano wzrost o 73 cmentarze. 
Według stanu na koniec grudnia 2019 r. najwięcej cmentarzy znajdowało się w województwie 
warmińsko-mazurskim (1779), podkarpackim (1373) i wielkopolskim (1330). Najmniej 
natomiast w województwie świętokrzyskim (431), lubuskim (573) i łódzkim (653). 

Wykres 1. Liczba cmentarzy według lokalizacji w 2019 r.  
Stan w dniu 31 grudnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia cmentarzy według stanu na 31 grudnia 2019 r. w województwie kujawsko- 
-pomorskim w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 0,9% (wzrost o 8,1 ha), natomiast w odniesie-
niu do 2010 r. był to wzrost o 2,3% (wzrost o 21,1 ha). Największą powierzchnię cmentarzy od-

↑3,3% 
wzrost liczby cmentarzy 

według stanu na 31 grudnia  
2019 r. w stosunku do roku  

poprzedniego 

Według stanu na 31 grudnia  
2019 r. w województwie  
kujawsko-pomorskim więk-
szość cmentarzy zlokalizo-
wana była na wsiach (84,9%) 
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notowano w województwie mazowieckim (2093,9 ha), wielkopolskim (1533,2 ha) i dolnoślą-
skim (1413,4 ha). Natomiast najmniejszą powierzchnię w województwie opolskim (576,5 ha), 
świętokrzyskim (677,6 ha) i lubuskim (680,6 ha).  

Średnia powierzchnia 1 cmentarza w województwie kujawsko-pomorskim według stanu  
na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 0,8 ha. Pod tym względem ulokowało to województwo na 
14. lokacie. Średnio największe powierzchniowo cmentarze były w województwie mazowiec-
kim – 2,0 ha, a najmniejsze w warmińsko-mazurskim – 0,6 ha. 

Wśród powiatów województwa kujawsko-pomorskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. 
najwięcej cmentarzy było w powiecie bydgoskim – 150 i świeckim – 129. W odniesieniu do po-
przedniego roku wzrost cmentarzy odnotowano w powiecie świeckim (o 25 cmentarzy), ino-
wrocławskim (o 8 cmentarzy) i bydgoskim (o 4 cmentarze).  

Największą powierzchnię przypadającą na 1 cmentarz była w powiecie rypińskim i włocław-
skim – odpowiednio 1,5 ha i 1,2 ha. 

Mapa 1. Średnia powierzchnia 1 cmentarza w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. 
Stan w dniu 31 grudnia 

 

 

Największą powierzchnię przypadającą na 1 cmentarz odnotowano we wszystkich miastach 
na prawach powiatu. Wśród miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego 
według stanu na koniec grudnia 2019 r. najwięcej cmentarzy zlokalizowanych było w Bydgosz-
czy (18), a najmniej we Włocławku (4).  

 

Tablica 1. Cmentarze w miastach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego  
w 2019 r. 
Stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba cmentarzy 
Powierzchnia cmentarzy 

w ha 
Średnia powierzchnia  

1 cmentarza w ha 

Bydgoszcz 18 93,9 5,2 

Grudziądz 9 18,3 2,0 

Toruń 16 84,9 5,3 

Włocławek 4 46,6 11,7 

 

Według stanu na 31 grudnia 
2019 r. wśród miast na pra-
wach powiatu największą 
średnią powierzchnię  
1 cmentarza odnotowano  
we Włocławku – 11,7 ha 

Według stanu na 31 grudnia  
2019 r. najmniejszą po-
wierzchnię przypadającą  
na 1 cmentarz odnotowano  
w powiatach: wąbrzeskim, 
bydgoskim, grudziądzkim 
i świeckim (w każdym po 
0,4 ha) 
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W rankingu stolic województw pod względem średniej powierzchni 1 cmentarza na pierwszej 
lokacie był Szczecin – o powierzchni 30,4 ha, dalej Olsztyn – o powierzchni 11,6 ha i Poznań  
o powierzchni 11,5 ha. Toruń i Bydgoszcz w tym zestawieniu znalazły się odpowiednio na 9.  
i 10. lokacie wśród 18 stolic województw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”. 
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Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 

@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 
Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk  
Tel: 52 366 93 90 
 
 
 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl0,4 

Powiązane opracowania 

Cmentarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Stan i ochrona środowiska 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Cmentarz 

mailto:kpobr@stat.gov.pl
mailto:media_USBDG@stat.gov.pl
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/cmentarze-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-2018-r-stan-na-31-xii,282,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2681,pojecie.html

