
 

 

INFORMACJA 

18.09.2018 r. Wybrane wyniki eksperymentalnej prognozy ludno-
ści1 dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego 
do 2030 r.  

Zgodnie z przyjętymi założeniami prognostycznymi do 
2030 r. ubędzie ponad 66 tys. mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 

 

  

Przewiduje się, że w 2030 r. w odniesieniu do 2017 r.2 liczba ludności województwa kujawsko- 
-pomorskiego zmaleje o 3,2%. Prognozowany ubytek ludności dotyczył będzie przede wszyst-
kim gmin położonych na obrzeżach województwa oraz dużych miast regionu. Zgodnie  
z prognozą największy spadek liczby ludności odnotuje gmina miejska Radziejów. Do tere-
nów zagrożonych największą depopulacją należą także: gmina miejska Ciechocinek, gmina 
wiejska Chrostkowo, gmina miejsko-wiejska Lubraniec oraz miasto Włocławek. 

Wykres 1. Prognozowana dynamika zmian liczby ludności w województwie kujawsko-pomorskim  
w 2030 r. (2017 =100) 

 

W sąsiedztwie największych miast w województwie prognozuje się największy przyrost liczby 
ludności. Na przykład w gminie Obrowo w 2030 r. będzie niemal 36% ludności więcej niż w 
2017 r. Wyraźnym wzrostem liczby mieszkańców, o około 30%, charakteryzować się będą 
także podbydgoskie gminy Osielsko i Białe Błota.  

 
 

                                                           
1 Na podstawie opracowania Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne). 
2 Dane za rok 2017 są danymi faktycznymi. 

↓3,2% 
Spadek liczby ludności w 2030 r. 
w stosunku do 2017 r. 

Przewiduje się, że w 2030 r.  
liczba ludności w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim 
wyniesie 2016,8 tys.  
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Tabela 1. Prognozowana zmiana liczby ludności dla miast na prawach powiatu w 2030 r.  
 

 
Wykres 2. Udział ludności w wieku 65 lat i więcej w ludności ogółem 

Prognozy demograficzne wskazują na pogłębiający się proces starości demograficznej w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim do 2030 r. We wszystkich gminach udział osób w wieku  
65 lat i więcej w ludności ogółem zwiększy się. W większym stopniu starzenie się dotyczyć bę-
dzie południowej części województwa, a także miast rozlokowanych w całym regionie.  
W 2017 r. ludność w tym wieku stanowiła 16,5% ogółu ludności, w 2030 r. będzie to 22,7%. Zgod-
nie z prognozą demograficzną GUS największy odsetek osób w wieku 65 lat i więcej  
w populacji ogółem odnotują gminy miejskie: Ciechocinek, Inowrocław, Włocławek, Radziejów, 
Bydgoszcz, Grudziądz. Procesem starzenia w mniejszym stopniu dotknięte zostaną natomiast 
gminy rozlokowane wokół stolic województwa. W tym rejonie w 2030 r. udział osób w wieku  
65 lat i więcej nie przekroczy 20%. 

Tabela 2. Prognozowana zmiana liczby ludności w wieku 65 lata i więcej dla miast na prawach powiatu 
w 2030 r.  
 

 

 

Miasta na prawach po-
wiatu 

Liczba ludności  
w 2017 r. 

Liczba ludności  
w 2030 r. 

Zmiana liczby ludności 
w 2030 r.  

w stosunku do 2017 r. 

Bydgoszcz 352313 324648 ↓ 7,9% 

Grudziądz 95629 87735 ↓ 8,3% 

Toruń 202562 193028 ↓ 4,7% 

Włocławek 111752 100210 ↓10,3% 

Miasta na prawach 
 powiatu 

Liczba ludności  
w wieku 65 lat  

i więcej w 2017 r. 

Liczba ludności  
w wieku 65 lat  

i więcej w 2017 r.  
w 2030 r.  

Zmiana liczby ludności 
w wieku 65 lat i więcej  

w 2030 r.                            
w stosunku do 2017 r. 

Bydgoszcz 71528 85509 ↑19,5% 

Grudziądz 17501 23106 ↑32,0% 

Toruń 37040 47712 ↑28,8% 

Włocławek 21667 27210 ↑25,6% 

Przewiduje się, że w 2030 r.  
w odniesieniu do 2017 r. 
liczba ludności województwa 
kujawsko-pomorskiego  
w wieku 65 lat i więcej wzro-
śnie o 33,2% 

2017 r. 2030 r. 
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Przedstawiona analiza prognozowanych zjawisk demograficznych w województwie kujawsko- 
-pomorskim wskazuje istotne przestrzenne zróżnicowanie wybranych komponentów.  
Z przedstawionych informacji wynika, że korzystniejszy przebieg tychże zjawisk będzie miał 
miejsce w otoczeniu największych miast – Torunia i Bydgoszczy, podczas gdy w samych mia-
stach ludności będzie ubywać. W podobnym układzie terytorialnym prognozowane są zmiany 
dotyczące starzenia się ludności. Miasta, w tym największe miasta, będą starzały się znacznie 
szybciej niż otaczające je tereny wiejskie.  
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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: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
Milena Krajewska 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: mediaUSBDG@stat.gov.pl  
 
 

Rozpowszechnianie: 
dr Dominik Śliwicki 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: mediaUSBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne) 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Ludność 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Prognoza ludności 

Starzenie się ludności  
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http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3938,pojecie.html

