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INFORMACJE SYGNALNE 

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

 

 

 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 r. populacja województwa lubelskiego liczyła 2052,3 tys. osób. Liczba ludności była 
mniejsza o 123,4 tys. w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r.  

Na terenie województwa zlokalizowanych było 787,8 tys. mieszkań, tj. o 53,4 tys. więcej 
w porównaniu ze spisem z 2011 r. 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Według ostatecznych wyników NSP 2021 w województwie lubelskim 31 marca 2021 r. miesz-
kało 2052340 osób, co stanowiło 5,4% ogółu ludności Polski. Pod względem liczby mieszkań-
ców województwo lubelskie zajmowało 9. miejsce w kraju. Mężczyźni stanowili 48,4% popula-
cji, a kobiety – 51,6%.  

Liczba ludności zmniejszyła się w latach 2011-2021 o 123360, tj. o 5,7%. Liczba kobiet uległa 
zmniejszeniu o 62092 (tj. o 5,5%), a mężczyzn – o 61268 (tj. o 5,8%). 

Tablica 1. Ludność w miastach i na wsi  
  Stan w dniu 31 marca  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tysiącach w % w tysiącach w % 2011=100 
Ogółem 2175,7 100,0 2052,3 100,0 94,3 
  mężczyźni 1054,9 48,5 993,6 48,4 94,2 
  kobiety 1120,8 51,5 1058,7 51,6 94,5 
Miasta 1011,5 46,5 949,8 46,3 93,9 
  mężczyźni 477,8 22,0 445,9 21,7 93,3 
  kobiety 533,8 24,5 503,9 24,6 94,4 
Wieś 1164,2 53,5 1102,5 53,7 94,7 
  mężczyźni 577,1 26,5 547,8 26,7 94,9 
  kobiety 587,0 27,0 554,8 27,0 94,5 

W 2021 r. ludność miejska stanowiła 46,3% ogółu ludności, na wsi mieszkało 53,7% (w 2011 r. 
udziały wynosiły odpowiednio – 46,5% i 53,5%). 

Średnia gęstość zaludnienia w województwie lubelskim wyniosła 82 osoby na km2 wobec 
122 osób na km2 w kraju.  

Liczba ludności województwa 
zmniejszyła się o123360 
w ciągu dekady 

 7,3% 
Wzrost liczby mieszkań w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 

 5,7% 
Spadek liczby ludności w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 
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Wykres 1. Ludność według płci i wieku  
   Stan w dniu 31 marca  

Spośród 213 gmin funkcjonujących w województwie lubelskim w 2021 roku spadek liczby lud-
ności w stosunku do wyników NSP 2011 miał miejsce w 189 gminach, w tym w 166  gminach 
ubytek ludności wyniósł powyżej 5%, a w 84 powyżej 10%. Większość gmin, które odnotowały 
duży spadek liczby ludności (powyżej 10%) znajduje się w południowej i wschodniej części 
województwa lubelskiego. 

Największy spadek liczby ludności odnotowano w gminie Dołhobyczów (o 18,7%), Ulhówek 
(o 17,8%), Hanna i Trzeszczany (po 17,0%) oraz Mircze (16,7%). 

Mapa 1. Zmiana liczby ludności w latach 2011-2021 
 Stan w dniu 31 marca 
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Wzrost liczby ludności w stosunku do wyników NSP 2011 miał miejsce w 24 gminach. Najwięk-
szy przyrost odnotowano w gminie Głusk (o 54,0%), a następnie w gminach: Wólka (o 33,3%), 
Konopnica (o 26,7%), Niemce (o 19,5%) i Mełgiew (o 17,1%). 

Największym przyrostem ludności charakteryzowały się przede wszystkim gminy położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków miejskich.  

Warto zauważyć, że wszystkie gminy miejskie odnotowały spadek populacji. Wśród miast na 
prawach powiatu największy spadek liczby ludności charakteryzował Chełm (10,3%) i Zamość 
(8,8%). 

Mapa 2. Wskaźnik feminizacji w 2021 r. 
 Stan w dniu 31 marca  

Struktura ludności według płci nie zmieniła się znacząco w ciągu dekady. W 2021 r. w woje-
wództwie lubelskim średnio na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet (106 w 2011 r.). W mia-
stach przewaga liczebna kobiet była większa niż na wsi, na 100 mężczyzn przypadało 113 ko-
biet (112) wobec 101 na terenach wiejskich (102). W 68 gminach województwa liczba mężczyzn 
przewyższała liczbę kobiet. Największą przewagę odnotowano w gminie Ulan-Majorat, gdzie 
na 100 mężczyzn przypadało 91 kobiet. 

Mapa 3. Gęstość zaludnienia w 2021 r. 
 Stan w dniu 31 marca  
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W 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w województwie lubelskim wyniosła 82 osoby na km2 
(87 w 2011 r.) wobec 122 osób na km2 w kraju (123). W miastach województwa lubelskiego na 
1 km2 przypadało średnio 920 osób wobec 1017 w kraju, a na wsi 46 osób wobec 53 w kraju. 
Największe zagęszczenie występowało w miastach: w Lublinie (2269 osób na km2), Zamościu 
(1982), Świdniku (1862), Chełmie (1688) i Lubartowie (1473). Natomiast najmniejsze odnoto-
wano w gminie Wyryki (11 osób na km2), następnie w gminach: Sosnowica (14) oraz Stary Brus, 
Podedwórze i Sosnówka (po 15).  

Porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 roku pokazuje szybki proces starzenia się ludności, 
który ma miejsce obecnie w Polsce. W 2011 r. w województwie lubelskim odsetek osób 
w wieku poprodukcyjnym miał wartość 17,7% i w ciągu dekady wzrósł do poziomu 23,2%. 
Zmalał natomiast odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym odpowied-
nio z 19,1% do 18,2% i z 63,2% do 58,6%.  

Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku 
     Stan w dniu 31 marca  

Współczynnik obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością 
w wieku nieprodukcyjnym wzrósł z 58 do 71. W największym stopniu odpowiada za to wzrost 
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym i spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. 
 Stan w dniu 31 marca 
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Współczynnik starości demograficznej (udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie 
ludności) w województwie lubelskim wzrósł w ciągu dekady z 14,5% do 19,5%. W 85 gminach 
przekroczył poziom 20,0%. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w gminie Gorzków 
(28,0%), a następnie w gminach: Turobin (26,0%), Żółkiewka (25,4%), Puławy – miasto (25,3%) 
oraz Grabowiec i Wysokie (po 25,1%). Najniższa wartość charakteryzowała gminę Wólka 
(11,6%). 

Indeks starości, określający relacje międzypokoleniowe „dziadków i wnuków”, liczony jako 
iloraz liczby osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku poniżej 15 roku życia, w 2021 r. 
w województwie lubelskim wyniósł 128 osób wobec 95 w 2011 r. Liczba „dziadków” przekro-
czyła liczbę „wnuków” w 175 gminach województwa, a w 8 – liczba „dziadków” była ponad 
dwukrotnie wyższa. Najgorsza sytuacja pod tym względem była w gminie Gorzków (233). Naj-
lepsza sytuacja miała miejsce w gminach: Głusk (55), Wólka (58), Łuków – gmina (61), Biała 
Podlaska – gmina (70) i Niemce (76). 

Mapa 5. Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0–14 lat 
w 2021 r. 
Stan w dniu 31 marca 

 
 
Mieszkania i budynki  

Zgodnie z wynikami NSP 2021 na terenie województwa lubelskiego usytuowanych było 787813 
mieszkań i w porównaniu z NSP 2011 ich liczba zwiększyła się o 53426, tj. o 7,3%. 

Mieszkania zlokalizowane były w 467114 budynkach, których liczba w analizowanym okresie 
wzrosła o 21241, tj. o 4,8%. 

Tablica 2. Mieszkania i budynki 
    Stan w dniu 31 marca  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tysiącach 2011=100 
Mieszkania 734,4 787,8 107,3 
  miasto 370,3 414,0 111,8 
  wieś 364,1 373,9 102,7 
Budynki 445,9 467,1 104,8 
  miasto 106,0 117,6 111,0 
  wieś 339,9 349,5 102,8 

W miastach dynamika przyrostu liczby mieszkań i budynków była wyższa niż na terenach 
wiejskich. W miastach liczba mieszkań wzrosła o 11,8% (o 43652) i wyniosła 413962, podczas 
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gdy na wsi o 2,7% (o 9774) i wyniosła 373851. Liczba budynków w miastach wzrosła w analizo-
wanych okresie o 11,0% (o 11633) i wyniosła 117640. Na obszarach wiejskich liczba budynków 
wzrosła o 2,8% (o 9608) i wyniosła 349474. 

Mapa 6. Zmiana liczby mieszkań w latach 2011-2021 
 Stan w dniu 31 marca 

W ciągu ostatniej dekady największy przyrost liczby mieszkań odnotowano w gminach, które 
charakteryzowały się największym przyrostem ludności. Dotyczyło to gmin położonych w bez-
pośrednim sąsiedztwie ośrodków miejskich. W województwie lubelskim największy przyrost 
liczby mieszkań odnotowano w gminie Głusk (o 68,7%), a następnie w gminach: Wólka 
(o 35,6%), Konopnica (o 34,1%), Niemce (o 31,0%) i Jastków (o 28,5%).  

Największy spadek liczby mieszkań był powiązany przede wszystkim ze spadkiem ludności 
zamieszkującej obszary gmin, np. Rybczewice (o 10,8%), Wojsławice (o 9,6%), Sosnówka 
(o 8,8%), Wysokie (o 8,6%) oraz Miączyn i Bełżec (po 8,5%). 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Lublinie 

Dyrektor Krzysztof Markowski 
Tel: 81 533 20 51 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

Tel: 81 533 27 14 

Osoba ds. kontaktów z mediami 

Elżbieta Łoś 
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel: 81 465 20 28 

e-mail: e.los@stat.gov.pl 

lublin.stat.gov.pl  

@LUBLIN_STAT  

@UrzadStatystycznyLublin  

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

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

Informacje o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność 

Wiek przedprodukcyjny 

Wiek produkcyjny 

Wiek poprodukcyjny 

Gęstość zaludnienia 

Współczynnik feminizacji 

Mieszkanie 

Budynek 
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