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Opracowanie sygnalne 

Obszary wiejskie w Kujawsko-Pomorskim  

 

W 2014 r. na tereny wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego składały się  

92 gminy wiejskie i 35 obszarów wiejskich będących częścią gmin miejsko-wiejskich. 

Jednostki te zajmowały 95,4% powierzchni ogółu województwa. 

 

W 2014 r. tereny wiejskie w woj. kujawsko-pomorskim zamieszkiwało 839,5 tys. osób, 

tj. 40,2% populacji województwa. Od kilkunastu lat liczba ludności na terenach wiejskich 

systematycznie rośnie. W latach 2005-2014 wzrost ten wyniósł ponad 5%, przy jednocześnie 

prawie niezmiennej liczbie ludności ogółem w województwie. 

Ryc. 1. Dynamika liczby ludności na terenach wiejskich (2005=100) 

 

Jednakże wewnętrznie tereny wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego pod 

względem zmian liczby ludności w tym okresie były zróżnicowane. Wzrost liczby ludności 

zanotowano w 84 jednostkach administracyjnych wchodzących w skład terenów wiejskich  

(w tym w 67 gminach wiejskich i 17 terenach wiejskich gmin miejsko-wiejskich).  

Największe przyrosty obserwowane były na terenach wiejskich wokół Bydgoszczy.   

Na przykład w gminach wiejskich: Osielsko i Białe Błota przybyło ponad 40% mieszkańców. 

Znaczące przyrosty liczby ludności miały miejsce także na terenach wiejskich wokół miasta 

Torunia (np. w gminach wiejskich: Obrowo – wzrost o 51,3%, Wielka Nieszawka - wzrost  

o 27,4%, ale także wokół miasta Brodnica (gmina wiejska Brodnica – o 20,0%) i miasta 

Grudziądz (gmina wiejska Grudziądz – o 18,2%).  
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W analizowanym okresie na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 

miały miejsce również ubytki liczby ludności. Zaobserwowano je w 43 jednostkach 

administracyjnych zaliczanych do terenów wiejskich (w 25 gminach wiejskich i 18 terenach 

wiejskich gmin miejsko-wiejskich). Sytuację tę obserwowano głównie na terenach wiejskich 

położonych na obrzeżach województwa, zwłaszcza w jego południowej części. Jednakże 

największe ubytki – o ok. 5% - odnotowano w gminie wiejskiej Bytoń (położonej ok. 40 km na 

zachód od miasta Włocławek) oraz gminie wiejskiej Chrostkowo (położonej ok. 50 km na 

północny-wschód od miasta Włocławek). 

Ryc. 2. Zmiana liczby ludności na terenach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim  

w latach 2005-2014 r. (2005=100) 

 

 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat obszarów wiejskich w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Obszary wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.,  

która ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

w dniu 16 maja 2016 r. 
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