
ź wie� - jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie
 i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych, 
lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta;

ź osada - niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim 
o odmiennym (wyr�żniającym się) charakterze zabudowy albo 
zamieszkana przez ludno�� związaną z okre�lonym miejscem lub 
rodzajem pracy;

ź przysi�łek - skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową 
wsi stanowiące integralną czę�� wsi;

ź kolonia - jednostka osadnicza powstała jako rezultat ekspansji 
miejscowo�ci poza obszar wcze�niej istniejącej zabudowy, 
w szczeg�lno�ci: kolonia miasta, kolonia wsi;

ź miasto - jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy 
i funkcjach nierolniczych posiadająca prawa miejskie bąd� status 
miasta. 

Rodzaj miejscowo�ci:

Definicje: 

wie�              (2811) 

kolonia         (222)

przysi�łek    (73)

osada           (451)

osada le�na (206)

miasto          (52) W nawiasach podano liczbę miejscowo�ci.

CHARAKTER I ROZMIESZCZENIE MIEJSCOWO�CI 
W WOJEW�DZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Rodzaje miejscowo�ci 
w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim

(stan na 1 stycznia 2019 r.)



Nazwy miejscowo�ci:

najkr�tsze

najdłuższe

Bydgoszcz

Toru�

Włocławek

Grudziądz

chełmi�ski

�wiecki

toru�ski

bydgoski

żni�ski

włocławski

nakielski

tucholski

brodnicki

lipnowski

rypi�ski

sępole�ski

grudziądzki

mogiele�ski

wąbrzeski

radziejowski

inowrocławski
aleksadndrowski

golubsko-
dobrzy�ski

D�ł

Bąk

Tur

Ga�

Potrzymiech
Rzeszynkowski

Lachmirowicki
Potrzymiech

Ga�

Rak

Ant

Ga�

IłyLas

Buk
Ko�

Żur

U��

Łęg

Gaj

Gaj

Wybudowania
Bysławkowskie

Gaj

Gaj

Sęk Gaj

Nazwy miejscowo�ci wiejskich 
w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim

(stan na 1 stycznia 2019 r.)

Najkr�tsze nazwy miejscowo�ci liczą  znaki.3
Takich miejscowo�ci w wojew�dztwie kujawsko-

-pomorskim jest .21

Najdłuższe nazwy miejscowo�ci liczą  znak�w 25
i w wojew�dztwie znajdują się  takie miejscowo�ci. 3



razy wystąpiła nazwa 

J�zefowo

Najczę�ciej występujące nazwy miejscowo�ci wiejskich 
w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim

(stan na 1 stycznia 2019 r.)

Najczę�ciej występujące
nazwy miejscowo�ci:

Nowa Wie�

J�zefowo

razy wystąpiła nazwa 

Nowa Wie�

15 

14 

Bydgoszcz

Toru�

Włocławek

Grudziądz

chełmi�ski

�wiecki

toru�ski

bydgoski

żni�ski

włocławski

nakielski

tucholski

brodnicki

lipnowski

rypi�ski

sępole�ski

grudziądzki

mogiele�ski

wąbrzeski

radziejowski

inowrocławski

aleksadndrowski

golubsko-
dobrzy�ski



42,1 - 78,6

32,1 - 42,0

25,1 - 32,0

18,3 - 25,0

Bydgoszcz

Toru�

Włocławek

Grudziądz

chełmi�ski

�wiecki

toru�ski

bydgoski

żni�ski

włocławski

nakielski

tucholski

brodnicki

lipnowski

rypi�ski

sępole�ski

grudziądzki

mogiele�ski

wąbrzeski

radziejowski

inowrocławski aleksadndrowski

golubsko-
dobrzy�ski

Liczba miejscowo�ci i czę�ci miast na 100 km²
w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim

(stan na 1 stycznia 2019 r.)

Na 100 km²:

Opracowanie:
pracownicy Rejestru TERYT Wydziału Organizacji i Rejestr�w 
oraz Kujawsko-Pomorskiego O�rodka Bada� Regionalnych

Wyja�nienia:

Informacje opracowano na podstawie Systemu Identyfikator�w 
i Nazw Miejscowo�ci (SIMC). 

W systemie tym każdej miejscowo�ci przypisany został rodzaj, jako 
tradycyjne okre�lenie charakteru miejscowo�ci ukształtowanej 
w procesie rozwoju osadnictwa. Najczę�ciej używane okre�lenia to: wie�, 
kolonia, przysi�łek, osada, osiedle, osada le�na. 

Definicje podstawowych rodzaj�w okre�lone zostały w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowo�ci 
i obiekt�w fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z p��n. zm.). 
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