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INFORMACJE SYGNALNE 

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

 

Według ostatecznych danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021) 31 marca 2021 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 2027,3 tys. 
osób. Liczba ludności była mniejsza o 3,4% w porównaniu z wynikami NSP 2011 (w Polsce 
spadek o 1,2%). Według stanu na 31 marca w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. 
było 778,3 tys. mieszkań, tj. o 10,4% więcej niż w 2011 r. 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Zgodnie z ostatecznymi danymi z NSP 2021 według stanu na 31 marca 2021 r. województwo 
kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 2027,3 tys. osób. Znalazło się ono w grupie dwunastu wo-
jewództw, w których liczba ludności spadła w stosunku do 2011 r. W tym czasie w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim ubyło 70,4 tys. osób (w przybliżeniu liczba ludności miasta Ino-
wrocław). O ubytku ludności zadecydowała zmniejszająca się liczba ludności miejskiej (spa-
dek o 84,0 tys. osób), ponieważ na wsi przybyło 13,7 tys. osób (tj. o wzrost o 1,6%). W konse-
kwencji zmieniła się struktura ludności według zamieszkania – w porównaniu do 2011 r. 
udział ludności zamieszkującej miasto spadł o 2,0 p. proc. na korzyść wsi.  

 

Tablica 1. Ludność 
Stan na 31 marca 

 

Według danych z NSP 2021 w porównaniu z poprzednim spisem z 2011 r. wśród gmin z najwyż-
szym przyrostem liczby ludności dominowały gminy wiejskie. Najwyższy wzrost odnotowano 
w podtoruńskiej gminie Obrowo i podbydgoskiej gminie Osielsko (odpowiednio wzrost  
o 50,8% i 47,1%). Jedyną gminą miejską z przyrostem liczby ludności była Brodnica – wzrost  
o 1,6%. Do gmin ze wzrostem ludności należały również dwie gminy miejsko-wiejskie – Łabi-
szyn i Szubin (odpowiednio wzrost o 7,8% i 4,2%). 

Jednak w czterech na pięć gmin województwa kujawsko-pomorskiego liczba ludności zmniej-
szyła się. Najwięcej gmin, w których ubyło ludności znajdowało się we wschodniej części po-
wiatu grudziądzkiego i w powiecie radziejowskim. W 81 gminach spadek liczby ludności był 
większy niż przeciętnie w województwie kujawsko-pomorskim. Największy spadek liczby lud-
ności odnotowano w gminie wiejskiej Świecie nad Osą – spadek o 12,2% w stosunku do  
2011 r. 

 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

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

Ogółem 2097,6 100,0 2027,3 100,0 96,6 

    miasto 1269,8 60,5 1185,8 58,5 93,4 

    wieś 827,8 39,5 841,5 41,5 101,6 

Według NSP 2021 liczba lud-
ności województwa kujaw-
sko-pomorskiego stanowiła 
5,3% ludności Polski 

 10,4% 
Wzrost liczby mieszkań w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 

 3,4% 
Spadek liczby ludności w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 

W 2021 r. w stosunku do  
2011 r. największy przyrost 
liczby ludności nastąpił  
w województwie mazowiec-
kim (o 4,7%) 

W 2021 r. w stosunku do  
2011 r. wzrost liczby ludności 
odnotowano w 29 gminach 
województwa kujawsko-po-
morskiego 
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Mapa 1. Zmiana liczby ludności w 2021 r. w stosunku do 2011 r.  
Stan na 31 marca 

 

Analiza przestrzenna zmiany liczby ludności województwa kujawsko-pomorskiego wskazuje 
na postępujący proces suburbanizacji polegający na wyludnianiu się miast i rozwoju stref 
podmiejskich. Proces ten dostrzegalny jest głównie wokół dwóch stolic województwa – Byd-
goszczy i Torunia, ale także Grudziądza i Brodnicy. 

Według danych NSP 2021 w porównaniu z 2011 r. zmieniła się struktura wieku ludności. Wsku-
tek przesuwania się w czasie wyżów i niżów demograficznych przez kolejne grupy wieku więk-
sze udziały mają roczniki w wieku produkcyjnym niemobilnym i poprodukcyjnym, podczas 
gdy liczebności roczników najmłodszych są coraz mniej liczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 9 gminach województwa 
kujawsko-pomorskiego spa-
dek liczby ludności wzglę-
dem 2011 r. był równy bądź 
większy niż 10,0% 
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Wykres 1. Ludność według płci i wieku 
Stan na 31 marca 

 

Zarysowane dla województwa zmiany w strukturze wieku i płci ludności są dostrzegalne  
w gminach wyludniających się, ale także w gminach o przyroście liczby ludności. Poniżej 
przedstawiono piramidy wieku i płci dla wybranych dwóch gmin o zbliżonej liczbie ludności 
(ok. 20,0 tys. osób) – gminy wiejskiej Obrowo oraz gminy miejskiej Chełmno. Na przestrzeni 
ostatnich 10 lat w gminie wiejskiej Obrowo nastąpił największy w województwie wzrost liczby 
ludności oraz gminie miejskiej Chełmno, w której w porównaniu z 2011 r. ubyło ludności  
o 10,0%.  

Analizując przestawione na wykresie 2 dane można zauważyć, że w gminie wiejskiej Obrowo 
roczniki w wieku przedprodukcyjnym są różnej liczebności. Zasadniczo szersza podstawa pi-
ramidy świadczy o większej liczbie osób młodych i wysokiej liczbie urodzeń, co zbliża tę 
gminę do typu progresywnego demograficznie. Jednakże roczniki te są mniej liczne niż echo 
wyżu demograficznego z lat 80-tych XX wieku. Z kolei gmina miejska Chełmno to ewidentny 
przykład typu regresywnego demograficznie – kolejne coraz mniej liczne roczniki ludności  
w wieku przedprodukcyjnym decydują o zmniejszaniu się liczby ludności w tej gminie oraz 
relatywnym zwiększaniu się udziału osób w wieku poprodukcyjnym. 
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Wykres 2. Ludność według płci i wieku w 2021 r. 
Stan na 31 marca 

 

Zmniejszenie się liczby ludności w analizowanym okresie przełożyło się na spadek gęstości 
zaludnienia w województwie kujawsko-pomorskim – ze 117 osób na 1 km2 w 2011 r. do 113 
osób na 1 km2 w 2021 r. Zaludnienie w województwie pozostało niższe niż średnio w Polsce, 
gdzie w 2021 r. wyniosło 122 osoby na 1 km2. Zgodnie z opisanymi zmianami w odniesieniu do 
miejsca zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim gęstość zaludnienia zmniejszyła 
się znacząco w mieście – o 111 osób na 1 km2 i wynosiła 1422 osoby na 1 km2. Dużo mniejsza 
gęstość zaludnienia była na wsi – 49 osób na 1 km2, ale w odniesieniu do 2011 r. wzrosła  
o 1 osobę. 

W 2021 r. podobnie jak w 2011 r. najwyższa gęstość zaludnienia była w gminie miejskiej Ino-
wrocław – 2287 osób na 1 km2 (mniej o 214 osób na 1 km2). Z gmin wiejskich największa gę-
stość zaludnienia była w podbydgoskiej gminie Białe Błota (200 osób na 1 km2), a najniższa  
w położonej między Toruniem a Bydgoszczą gminie Wielka Nieszawka (23 osoby na 1 km2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 r. najniższą gęstość 
zaludnienia wśród wszystkich 
województw odnotowano  
w województwie podlaskim  
i warmińsko-mazurskim (po 
57 osób na 1 km2) 
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Mapa 2. Gęstość zaludnienia w 2021 r.  
Stan na 31 marca 

 

Dane NSP 2021 wykazały utrzymującą się przewagę kobiet w strukturze płci ludności woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. W 2021 r. udział kobiet w ogólnej liczbie ludności wyniósł 
51,6% i w porównaniu z 2011 r. wzrósł o 0,1 p. proc. We wszystkich województwach udział ten 
był na podobnym poziomie – od 51,0% w województwie podkarpackim, do 52,4% w woje-
wództwie łódzkim. 

Współczynnik feminizacji (określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. 
liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) w województwie kujawsko-pomorskim podob-
nie jak w Polsce w 2021 r. wyniósł 107 kobiet na 100 mężczyzn. Był on o 1 kobietę na 100 męż-
czyzn większy niż w 2011 r. Jednakże przewaga kobiet była dostrzegalna przede wszystkim  
w mieście, gdzie na 100 mężczyzn przypadało 112 kobiet. Tymczasem na wsi kobiet było mniej 
niż mężczyzn – współczynnik feminizacji wskazywał 99 kobiet na 100 mężczyzn. Przewaga 
mężczyzn nad kobietami wystąpiła w 58 gminach województwa kujawsko-pomorskiego, głów-
nie gminach wiejskich. Najniższy współczynnik feminizacji w 2021 r. odnotowano w gminie 
Drzycim (93 kobiety na 100 mężczyzn). Współczynnik ten był niższy o 4 kobiety na 100 męż-
czyzn w stosunku do NSP 2011. 

Gminy z najwyższym współczynnikiem feminizacji to głównie gminy miejskie. Najwyższy 
współczynnik był w gminie Ciechocinek (119 kobiet na 100 mężczyzn) pomimo spadku o 2 ko-
biety w porównaniu do danych z NSP 2011. Jedyną gminą, w której liczba kobiet i mężczyzn 
była równa była gmina wiejska Książki. 

 

 

 

Według NSP 2021 wojewódz-
two kujawsko-pomorskie za-
jęło 6. lokatę w rankingu wo-
jewództw pod względem 
udziału kobiet w ogólnej licz-
bie ludności 
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Mapa 3. Współczynnik feminizacji w 2021 r.  
Stan na 31 marca 

 

Wyniki spisu z 2021 r. wskazują, że zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup 
względem sytuacji przed 10 laty dokumentują trwający proces starzeniu się ludności. Przeja-
wia się on m.in. wzrostem o 6,2 p. proc. udziału osób wieku poprodukcyjnym (kobiety  
w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni 65 lat i więcej) – z 16,1% w 2011 r. do 22,3% w 2021 r. 
Ten kierunek zmian w strukturze ludności miał miejsce we wszystkich województwach, przy 
czym w 2021 r. największy udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 
był w województwie łódzkim (24,9%), a najniższy w województwie małopolskim (20,6%).  

 

Wykres 3. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku  
Stan na 31 marca 

W 2021 r. województwo  
kujawsko-pomorskie zajęło 
9. miejsce w rankingu woje-
wództw pod względem 
udziału osób w wieku popro-
dukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 
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Inna miarą struktury wieku ludności, ale też zaawansowania procesu starzenia się ludności 
jest współczynnik starości demograficznej obrazujący relację liczby osób w starszym wieku 
(65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności. Według stanu na 31 marca 2021 r. współczynnik 
ten w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 18,5% i był wyższy o 5,8 p. proc. w sto-
sunku do 2011 r. Współczynnik ten był wyższy dla kobiet niż mężczyzn i wyniósł odpowiednio 
21,5% i 15,4%. 

W co 5 gminie w województwie kujawsko-pomorskim współczynnik starości demograficznej 
był wyższy niż średnio w województwie. Podobnie jak w 2011 r. gminą z najwyższym współ-
czynnikiem była gmina miejska Ciechocinek. W 2021 r. 28,5% ludności tego miasta było  
w wieku 65 lat i więcej i było to o 8,7 p. proc. więcej niż w 2011 r. 

 

Mapa 4. Współczynnik starości demograficznej w 2021 r.  
Stan na 31 marca 

 

W porównaniu z danymi NSP 2011 wyższe współczynniki starości demograficznej, jak i wzrosty 
tego współczynnika, notowano w gminach miejskich. W 2021 r. udział ludności w wieku 65 lat 
i więcej najniższy był w gminie o największym przyroście ludności w analizowanym okresie  
– w gminie wiejskiej Obrowo. W gminie tej tylko co 10 osoba miała 65 lat lub więcej.  

Relacje pokoleniowe w strukturze wieku ludności ujmuje także indeks starości. Jest to wskaź-
nikiem obrazujący liczbę osób w wieku 65 lat i więcej przypadającą na 100 osób w wieku 0-14 
lat (relacje dziadków i wnuczków). Według stanu na ostatni dzień marca 2021 r. w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim wskaźnik ten wyniósł 119 i wzrósł w stosunku do 2011 r. o 37 osób 
w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0-14 lat. Indeks starości był znacznie wyższy 
wśród kobiet niż mężczyzn – wyniósł odpowiednio 147 i 93 osoby w wieku 65 lat i więcej na 
100 osób w wieku 0-14 lat.  

W 2021 r. współczynnik staro-
ści demograficznej w Polsce 
był o 0,1 p. proc. wyższy niż  
w województwie kujawsko- 
-pomorskim 

W 2021 r. współczynnik staro-
ści demograficznej w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim na wsi wyniósł 15,2%  
i był o 5,7 p. proc. niższy niż  
w mieście  
 

W 2021 r. indeks starości  
w Polsce był taki sam jak  
w województwie kujawsko- 
-pomorskim (119 osób  
w wieku 65 lat i więcej przy-
padających na 100 osób  
w wieku 0-14 lat) 
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Mapa 5. Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0-14 lat  
w 2021 r.  
Stan na 31 marca 

 

Gminą o najwyższym indeksie starości, podobnie jak w przypadku współczynnika starości de-
mograficznej, była gmina miejska Ciechocinek, gdzie na 100 osób w wieku 0-14 lat przypadało 
236 osób w wieku 65 lat i więcej. Należy jednak podkreślić, że w 2021 r. w stosunku do 2011 r. 
wzrost indeksu starości miała miejsce we wszystkich gminach województwa kujawsko- 
-pomorskiego. Największy wzrost, bo o 91 w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0-14, 
odnotowano w gminie miejskiej Radziejów. 

Zestawienie współczynnika starości demograficznej ze zmianami liczby ludności w gminach 
województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem ich statusu pozwala zauważyć, że 
zjawiska demograficznie odmiennie przebiegają w miastach i na terenach wiejskich. W więk-
szości gmin miejskich w dekadzie pomiędzy spisami powszechnymi odnotowano spadek 
liczby ludności a omawiany współczynnik był na wysokim poziomie, pomiędzy 16,0% a 30,0%. 
Natomiast gminy wiejskie, w których przyrost liczby ludności był znaczny współczynnik staro-
ści demograficznej był na relatywnie niskim poziomie (między 10,0% a 15,0%). Z kolei gminy 
miejsko-wiejskie były w stanie między sytuacją w gminach miejskich i wiejskich. 

 

 

 

 

 

W województwie świętokrzy-
skim indeks starości był naj-
wyższy wśród wszystkich wo-
jewództw (146 osób w wieku 
65 lat i więcej przypadających 
na 100 osób w wieku 0-14 lat), 
a najniższy w województwie 
pomorskim (103 osoby) 
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Wykres 4. Relacja współczynnika starości demograficznej i zmiany liczby ludności w 2021 r. 
Stan na 31 marca 

 

Mieszkania i budynki  

Według danych z NSP 2021 w województwie kujawsko-pomorskim było 321,1 tys. budynków,  
w których znajdowało się 778,3 tys. mieszkań. Zasoby te stanowiły odpowiednio 4,7% i 5,1% 
budynków i mieszkań w Polsce. W porównaniu do 2011 r. liczba budynków i mieszkań wzrosła 
odpowiednio o 39,5 tys. i 73,1 tys. Największy przyrost mieszkań w odniesieniu do danych  
z NSP 2011 odnotowano w województwie pomorskim (wzrost o 19,8%) i małopolskim  
(o 19,3%). Natomiast najmniej mieszkań przybyło w województwie opolskim (wzrost o 4,9%). 

 

Tablica 2. Budynki i mieszkania  
Stan na 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Budynki 281,6 321,1 114,0 

    miasto 107,5 117,2 109,0 

    wieś 174,1 204,0 117,2 

Mieszkania 705,2 778,3 110,4 

    miasto 478,5 520,8 108,8 

    wieś  226,7 257,6 113,6 

 

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim większość budynków (63,5%) zlokalizowana 
była na wsi, natomiast większość mieszkań (66,9%) zlokalizowana była w miastach. W czte-
rech największych miastach województwa, tj. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz było 
17,5% wszystkich budynków w województwie kujawsko-pomorskim. Z gmin wiejskich pod 
względem budynków wyróżnia się gmina Białe Błota (7,1 tys. budynków), w której w 2021 r. 
ulokowanych było 2,2% ogólnej liczby budynków w województwie. Gmina ta obok gminy Ob-
rowo należała do gmin o największym przyroście liczby budynków w stosunku do 2011 r. 
(wzrost odpowiednio o 53,5% i o 73,2%). W analizowanym czasie tylko w 4 gminach odnoto-
wano zmniejszanie się liczby budynków. Największy spadek był w gminie wiejskiej Koneck  
(o 1,7%). Natomiast w gminie wiejskiej Zakrzewo liczba budynków nie zmieniła się. 

 
 
 

W 2021 r. w stosunku do  
2011 r. w województwie  
kujawsko-pomorskim liczba 
budynków zwiększyła się  
o 14,0% 
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Mapa 6. Zmiana liczby budynków w 2021 r. w stosunku do 2011 r. 
Stan na 31 marca 

 
 
Jak już wspomniano większość mieszkań w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 
w miastach, a w 2021 r. udział mieszkań ulokowanych w czterech największych miastach wo-
jewództwa był znacznie wyższy niż liczby budynków – wyniósł 43,6%. Największy przyrost 
liczby mieszkań był jednak w gminach wiejskich, w tym zwłaszcza w podtoruńskiej gminie Ob-
rowo (o 79,1%) oraz podbydgoskiej gminie Osielsko (o 59,3%). W 48 gminach wzrost liczby 
mieszkań był większy niż 10,0%. Wśród tych gmin były tylko dwie gminy miejskie – Brodnica  
i Toruń (przyrost w stosunku do 2011 r. odpowiednio o 19,8% i 15,3%). Gminy z największym 
wzrostem liczby mieszkań zlokalizowane były głownie wokół dwóch stolic województwa – 
Bydgoszczy i Torunia.  
W porównaniu z 2011 r. mieszkań ubyło jedynie w 10 gminach województwa, położonych 
głównie w południowo-wschodniej części województwa. Największy ubytek był w gminie 
wiejskiej Bobrowniki (o 5,0%).  
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Mapa 7. Zmiana liczby mieszkań w 2021 r. w stosunku do 2011 r. 

Stan na 31 marca 

 

 

*** 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 

 

W 2021 r. w gminie wiejskiej  
Koneck liczba mieszkań po-
została na tym samym pozio-
mie co w 2011 r. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 

Tel: 539 671 457, 532 457 701 

  

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych  

Tel: 539 671 457 

e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

bydgoszcz.stat.gov.pl       

@BYDGOSZCZ_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

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