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INFORMACJE SYGNALNE 
27.09.2022 r. 

Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba 
budynków i mieszkań w województwie lubuskim – 
wyniki ostateczne NSP 2021 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 r. populacja w województwie lubuskim liczyła 991,2 tys. osób. Liczba ludności była 
mniejsza o 3,1% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. 

Na terenie województwa zlokalizowanych było 391,8 tys. mieszkań (zamieszkanych 
i niezamieszkanych), tj. o 11,6% więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r. 

UWAGA: zmiany administracyjne, jakie miały miejsce od 2011 r., w tym związane z włączeniem 
gminy wiejskiej Zielona Góra do gminy miejskiej Zielona Góra, mogą wpływać na prezento-
wane wartości. 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. wykazał, że w dniu 31 marca 2021 r. 
ludność województwa lubuskiego liczyła 991,2 tys. osób. 

W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o 31,6 tys., 
tj. o 3,1% (w kraju spadek o 1,2%). Pod względem liczby mieszkańców województwo uplaso-
wało się na 15. miejscu w kraju, a mniejszą liczbę ludności zanotowano tylko w województwie 
opolskim. 

W 2021 r. województwo lubuskie zamieszkiwało 509,5 tys. kobiet i 481,7 tys. mężczyzn. W po-
równaniu z 2011 r. liczba kobiet zmniejszyła się o 15,2 tys. (tj. o 2,9%), a liczba mężczyzn – 
o 16,5 tys. (tj. o 3,3%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje 
według płci – 51,4% populacji stanowiły kobiety, a 48,6% mężczyźni (w kraju odpowiednio – 
51,7% i 48,3%). 

Tablica 1. Ludność według płci i miejsca zamieszkania (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

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

Ogółem 1022,8 100,0 991,2 100,0 96,9 

Mężczyźni 498,2 48,7 481,7 48,6 96,7 

Kobiety 524,7 51,3 509,5 51,4 97,1 

Miasta 649,3 63,5 640,6 64,6 98,7 

Wieś 373,5 36,5 350,6 35,4 93,9 

W 2021 r. ludność zamieszkująca miasta liczyła 640,6 tys. osób (tj. 64,6% ogółu mieszkańców), 
natomiast na wsi mieszkało 350,6 tys. osób (tj. 35,4%). W porównaniu z 2011 r. odnotowano 
spadek liczby ludności zarówno w miastach o 8,7 tys. (tj. o 1,3%), jak i na wsi – o 22,9 tys. 

Liczba ludności województwa 
zmniejszyła się o 31,6 tys. 
w ciągu dekady 

 11,6% 
Wzrost liczby mieszkań w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 

 3,1% 
Spadek liczby ludności w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 
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(tj. o 6,1%). Jednocześnie zwiększył się o 1,1 p. proc. udział ludności miejskiej w ogólnej licz-
bie ludności województwa. Dla porównania w kraju struktura ludności według miejsca za-
mieszkania w okresie międzyspisowym zmieniła się na korzyść terenów wiejskich (wzrost 
udziału ludności wiejskiej o 1,0 p. proc. do 40,2%). 

Zmniejszenie liczby ludności zamieszkującej obszary wiejskie w dużej mierze jest następ-
stwem włączenia w 2015 r. gminy wiejskiej Zielona Góra do gminy miejskiej Zielona Góra. 
Ponadto w okresie międzyspisowym saldo migracji między terenami miejskimi i wiejskimi 
było ujemne dla wsi. Również dzietność rodzin mieszkających na wsi (w latach 2018-2020) 
była mniejsza niż w miastach. 

Wykres 1. Ludność według płci i wieku (piramida wieku) w 2021 r. 

 

W województwie lubuskim w 2021 r. najwięcej ludności zamieszkiwało w miastach na pra-
wach powiatu, w Zielonej Górze – 140,0 tys. osób (14,1% ogółu ludności województwa) i Go-
rzowie Wlkp. – 120,0 tys. osób (12,1%). Z powiatów ziemskich najwięcej ludności odnotowały 
powiaty: żarski – 93,4 tys. osób, nowosolski – 83,4 tys. osób, żagański – 75,8 tys. osób, zielo-
nogórski – 75,1 tys. osób i gorzowski – 72,6 tys. osób. Łącznie zamieszkiwało w nich 400,2 tys. 
osób, co stanowiło 40,4% ogółu ludności województwa.  

W porównaniu z wynikami spisu 2011 r. stan ludności w województwie lubuskim zmniejszył 
się w większości powiatów. W największym stopniu zmniejszyła się liczba ludności w powia-
tach: zielonogórskim (o 19,6%), żagańskim (o 8,3%), żarskim (o 6,5%), strzelecko-drezdenec-
kim (o 5,8%) i krośnieńskim (o 5,7%). Wzrost stanu populacji odnotowano w mieście na pra-
wach powiatu Zielona Góra (o 17,7%) i w powiecie gorzowskim (o 5,3%). 

Spośród 82 gmin w województwie lubuskim spadek liczby ludności odnotowano w 63 gmi-
nach. Więcej niż 5% wyniósł spadek populacji w 39 gminach, w tym w 6 gminach zanotowano 
ubytek na poziomie wyższym niż 10%, tj.: w miejskiej Gozdnica (o 15,2%), wiejskiej Wymiarki 
(o 12,9%), wiejskiej Bledzew (o 11,8%), miejskiej Łęknica (o 11,7%), wiejskiej Bytnica i miejsko-
wiejskiej Szprotawa (po 10,2%). W 24 gminach spadek nie przekraczał 5%. Jednocześnie 
wzrost liczby ludności odnotowano w 19 gminach, głównie na obszarach wiejskich, m.in. 
w gminach: Deszczno (o 21,1%), Kłodawa (o 18,9%), Zabór (o 18,4%), Santok (o 16,0%) i Świd-
nica (o 10,5%). 

Powyżej 5% wyniósł spadek 
liczby ludności w 39 gmi-
nach województwa, w tym 
w 6 gminach – powyżej 10%, 
w odniesieniu do wyników 
spisu 2011 r 

. 
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Szczególna koncentracja gmin, które odnotowały duży spadek ludności znajduje się w połu-
dniowej części województwa, na obszarach przy granicy z Niemcami. Największym wzrostem 
ludności z kolei charakteryzują się przede wszystkim gminy położone w bezpośrednim są-
siedztwie miast na prawach powiatu: Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, co wynika z siły przycią-
gania wielkich aglomeracji jako atrakcyjnych rynków pracy i miejsc zamieszkania. 

Mapa 1. Zmiana liczby ludności w latach 2011-2021 

 

W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci. W 2021 r. 
udział kobiet w liczbie ludności zwiększył się jedynie o 0,1 p. proc. do 51,4%. Współczynnik 
feminizacji, określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn, w województwie wyniósł 
106 i był nieco niższy niż średnio w kraju (107). W miastach na 100 mężczyzn przypadało 110 
kobiet, a na wsi – 99 (w 2011 r. odpowiednio 109 i 100). W porównaniu z wynikami spisu 2011 r. 
współczynnik feminizacji zwiększył się w województwie o 1 pkt. 

W województwie największe wartości współczynnika feminizacji charakteryzowały miasta na 
prawach powiatu, Gorzów Wkp. (112 kobiet na 100 mężczyzn) i Zieloną Górę (111 kobiet), naj-
mniejsze zaś powiat gorzowski (101) i sulęciński, w którym wskaźnik wyniósł 100, co oznacza, 
że liczba kobiet była równa liczbie mężczyzn. Współczynnik feminizacji na poziomie średniej 
dla województwa zanotowano w powiecie żarskim (106). W pozostałych powiatach wskaźnik 
najczęściej osiągał wartość 103 i 105. 

Przewaga liczebna kobiet występuje z reguły w dużych miastach. Największe wartości wskaź-
nika odnotowano w gminie miejskiej Żary, w której na 100 mężczyzn przypadało 112 kobiet, a 
także w gminie miejskiej Nowa Sól (111). Wyższy niż średnio w województwie wskaźnik zano-
towano w gminach miejskich: Gubin (109), Żagań i Łęknica (po 108), a także miejsko-wiej-
skich: Słubice i Świebodzin (po 108) oraz Szprotawa (107). Kilka gmin charakteryzowała rów-
nowaga płci. Były to gminy wiejskie: Brzeźnica, Bojadła i Górzyca, a także miejsko-wiejskie: 
Torzym, Dobiegniew i Trzciel. Z kolei w 23 gminach (28,0%) odnotowano przewagę mężczyzn 
w liczbie ludności. Taka sytuacja była charakterystyczna przede wszystkim dla gmin wiej-
skich, wśród nich znajdowały się m.in.: Przytoczna i Dąbie (po 92 kobiety na 100 mężczyzn), 
także Lubrza i Trzebiechów (po 95 kobiet na 100 mężczyzn). 

W porównaniu z wynikami spisu 2011 współczynnik feminizacji zwiększył się w mieście na pra-
wach powiatu Gorzów Wlkp. (o 2 pkt. do 112), w powiecie słubickim (o 1 pkt. do 105) i wschow-
skim (o 1 pkt. do 103), natomiast zmniejszył się w powiecie sulęcińskim (o 1 pkt. do 100) i go-
rzowskim (o 1 pkt. do 101). 

Współczynnik feminizacji wy-
niósł 106 i był o 1 pkt. wyższy 
w odniesieniu do wyników 
spisu 2011 r. 
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Wzrost wskaźnika odnotowano w 34 gminach województwa, w tym największy w gminie miej-
skiej Łęknica (o 5 pkt. do 108) i wiejskiej Przewóz (o 4 pkt. do 105). Spadek wartości wskaźnika 
zanotowano natomiast w 26 gminach, przy tym największy charakteryzował gminę wiejską Wy-
miarki (o 4 pkt. do 103) oraz Siedlisko (o 4 pkt. do 97). 

Mapa 2. Współczynnik feminizacji w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

Średnia gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km2 powierzchni wojewódz-
twa zmniejszyła się w okresie międzyspisowym – z 73 w 2011 r. do 71 w 2021 r. (w kraju odno-
towano spadek ze 123 osób na 1 km2 do 122). W miastach województwa lubuskiego na 1 km2 
przypadało średnio 731 osób, a na obszarach wiejskich 27 osób. W porównaniu z poprzednim 
spisem wartość wskaźnika zmniejszyła się zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich 
odpowiednio o 276 osób na 1 km2 i o 1 osobę na 1 km2. 

Omawiany wskaźnik wykazywał znaczne zróżnicowanie przestrzenne na terenie wojewódz-
twa. W miastach na prawach powiatu: Gorzów Wkp. i Zielona Góra wyniósł odpowiednio 1399 
i 503 osoby na 1 km2. Wśród powiatów najbardziej zaludniony był powiat nowosolski, w któ-
rym na 1 km2 przypadało 108 osób. Wysoka gęstość zaludnienia charakteryzowała także po-
wiaty: żagański i żarski (po 67). Najmniejszą liczbę ludności na 1 km2 zanotowano w powiecie 
sulęcińskim – 29 osób. 

W przekroju gmin województwa największą gęstość zaludnienia odnotowano w gminie miej-
skiej Nowa Sól, gdzie na 1 km2 przypadało 1690 osób. Wysokie wartości wskaźnika zaludnie-
nia obserwowano również w gminach miejskich, m.in.: Żary (1075 osób), Gubin (779) oraz Ża-
gań (605 osób). Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w gminach wiejskich: Bytnica 
(11 osób na 1 km2), Brody i Maszewo (po 13 osób). 

W porównaniu z wynikami spisu 2011 r. średnia gęstość zaludnienia zmniejszyła się w więk-
szości powiatów województwa. Największe zmiany, obserwowane były w mieście na prawach 
powiatu Zielona Góra, w którym wskutek włączenia w 2015 r. w obszar miasta gminy wiejskiej, 
liczba osób na 1 km2 zmniejszyła się o ponad 1,5 tys. W kolejnych latach (do 2019 r.) wskaźnik 
ten w mieście Zielona Góra jednak sukcesywnie wzrastał. W przypadku miasta Gorzów Wlkp. 
średnia gęstość zaludnienia zmniejszyła się w porównaniu z wynikami poprzedniego spisu 
o 54 osoby na 1 km2, natomiast w pozostałych powiatach na 1 km2 przypadało od 2 do 6 osób 
mniej. Wzrost gęstości zaludnienia w porównaniu z 2011 r. odnotowano jedynie w powiecie 
gorzowskim (o 3 osoby do 60 osób na km2). 

W 2021 r. w województwie na 
1 km2 zamieszkiwało 71 osób, 
to średnio o 2 osoby mniej 
niż w 2011 r. 
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Liczba osób na 1 km2 zmniejszyła się w 58 gminach województwa lubuskiego, w tym we wszyst-
kich gminach miejskich. Największy spadek gęstości zaludnienia zanotowano w miastach: Nowa 
Sól (o 156 osób do 1690 osób na 1 km2), Żary (o 97 do 1075 osób), Żagań (o 55 do 605 osób) oraz 
Gubin (o 45 do 779 osób na km2). W 10 gminach gęstość zaludnienia wzrosła w porównaniu z po-
przednim spisem. Były to przede wszystkim gminy skupione wokół największych ośrodków 
miejskich. Wzrost wskaźnika charakteryzował gminy wiejskie m.in.: Deszczno (o 10 osób do 61 
na km2), Zabór (o 7 do 49), Santok (o 7 do 54), Kłodawa (o 5 do 38) i Świdnica (o 4 do 42), oraz 
miejsko-wiejskie: Otyń (o 3 do 76) i Czerwieńsk (o 1 do 52). W 14 gminach w województwie liczba 
osób na 1 km2 nie uległa zmianie w porównaniu z 2011 r. 

Mapa 3. Gęstość zaludnienia w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

Wyniki spisu NSP2021 wykazały, że w 2021 r. w wieku produkcyjnym było 587,5 tys. osób., 
tj. o 84,1 tys. osób mniej niż w 2011 r. Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 
prawie 69 osób w wieku nieprodukcyjnym, podczas gdy w 2011 r. były to 52 osoby. Wartość 
tego wskaźnika stale rośnie. W wieku przedprodukcyjnym było 182,0 tys. osób (spadek 
o 12,8 tys., tj. o 6,6% w porównaniu z 2011 r.), natomiast w wieku poprodukcyjnym – 221,8 tys. 
osób (wzrost o 65,3 tys., tj. o 41,7%). 

Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku 

 

Analizując strukturę ludności województwa w podziale na ekonomiczne grupy wieku zauważa 
się, że w okresie międzyspisowym nastąpiły wyraźne zmiany. Odsetek osób w wieku przed-
produkcyjnym zmniejszył się o 0,6 p. proc., z 19,0% w 2011 r. do 18,4% w 2021 r. O ponad 
6,5 p. proc. – z 65,7% do 59,2% – zmniejszył się odsetek osób w wieku produkcyjnym. Z kolei 

Odsetek ludności w wieku 
poprodukcyjnym zwiększył 
się w ciągu dekady 
o 7,1 p. proc. i wyniósł 22,4% 
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odsetek osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył się o 7,1 p. proc. i wyniósł 22,4%. Tym sa-
mym wzrost odsetka ludności w starszym wieku był wyraźnie większy niż spadek odsetka 
osób młodych. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w 2021 r. w kraju 
kształtowała się podobnie: odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wyniósł 18,4%, 
w wieku produkcyjnym 59,3% i w wieku poprodukcyjnym 22,3%. 

Na szybkie tempo starzenia się ludności w województwie wskazuje wzrost wartości miar sta-
rzenia się. W 2021 r. współczynnik starości demograficznej, tj. udział osób w wieku 65 lat 
i więcej w ogólnej liczbie ludności, wyniósł 18,5% (wobec 18,6% średnio w kraju) i był 
o 6,7 p. proc. wyższy niż w 2011 r. Indeks starości wyrażający liczbę osób w wieku 65 lat i wię-
cej na 100 osób w wieku 0-14 lat (liczba dziadków przypadających na stu wnuków) zwiększył 
się z 76,9 w 2011 r. do 119,0 w 2021 r. Przy tym pogorszył się wskaźnik wsparcia międzypokole-
niowego, czyli relacja liczby osób w wieku 15-64 lata do 100 osób w wieku 65 lat i więcej. 
Wskaźnik ten zmniejszył się w okresie międzyspisowym z 615 do 357. 

Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. 
(stan w dniu 31 marca) 

 

Spośród powiatów i miast na prawach powiatu województwa lubuskiego proces starzenia 
jest najbardziej zaawansowany w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Udział osób w wieku 65 lat 
i więcej w ogólnej liczbie ludności w tych miastach wyniósł odpowiednio 20,9% i 20,0%, przy 
średniej dla województwa 18,5%. Wyższy od średniej odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 
charakteryzował także powiaty: nowosolski (19,4%), żagański (19,0%) i międzyrzecki (18,6%). 
Z kolei najmniejszy udział osób z omawianej grupy wieku w ludności ogółem zanotowano 
w powiecie gorzowskim (15,1%) oraz słubickim (15,7%). W porównaniu z wynikami spisu 2011 r. 
największy wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej odnotowano w Gorzowie Wlkp. 
(o 8,2 p. proc.), natomiast najmniejszy w powiecie gorzowskim (o 4,9 p. proc.). Dla porówna-
nia w 2011 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w ludności ogółem w powiatach, mieścił się 
w przedziale od 10,2% do 13,2%. 

Współczynnik starości demograficznej w gminach województwa lubuskiego był zróżnicowany. 
Najwyższy jego poziom, określający najmniej korzystną strukturę demograficzną w 2021 r. za-
notowano w 4 gminach miejskich: Nowa Sól (22,2%), Gozdnica (21,2%), Żagań (20,9%) i Żary 
(20,6%). Najniższe wartości wskaźnika zanotowano natomiast w gminach wiejskich: Zabór 
(13,2%), Kłodawa (13,3%), Santok (13,5%), Deszczno (13,7%), Górzyca (13,9%), także Żary i Lu-
brza (po 14,2%). 

Indeks starości wyniósł 119 
i był o 42 pkt. wyższy w od-
niesieniu do wyników spisu 
2011 r. 



 

7 

Wartość wskaźnika starości demograficznej wzrosła znacząco od 2011 r. Powyżej średniej 
wzrost ukształtował się w 24 gminach – najbardziej dynamiczny zanotowano w gminie miej-
sko-wiejskiej Krosno Odrzańskie (o 8,7 p. proc.) i miejskiej Żagań (o 8,6 p. proc.). Najniższy zaś 
notowano w gminie wiejskiej Lipinki Łużyckie (o 3,1 p. proc.), Górzyca (o 3,2 p. proc.) i Zwie-
rzyn (o 3,3 p. proc.). 

Wyniki spisu 2021 r. wskazują, na znaczący wzrost udziału osób starszych w populacji woje-
wództwa lubuskiego i utrzymujący się na względnie stałym poziomie udział osób młodych. 
W rezultacie relacja pokoleniowa dziadków i wnuczków znacznie się pogorszyła w porówna-
niu z 2011 r. W 2021 r. na 100 osób w wieku 0-14 lat przypadało, podobnie jak w kraju, 
119 osób w wieku 65 lat i więcej, wobec 77 w 2011 r.  

Spośród powiatów i miast na prawach powiatu w województwie lubuskim najniższy indeks 
starości odnotowano w powiecie gorzowskim (88) i słubickim (98). Znacznie mniej korzystna 
relacja pokoleniowa występowała w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona 
Góra, w których na 100 wnuków przypadało odpowiednio 146 i 133 dziadków. Wysokie warto-
ści indeksu charakteryzowały także powiat żagański (128) i nowosolski (127). 

We wszystkich powiatach indeks starości istotnie pogorszył się w porównaniu z 2011 r., naj-
bardziej w Gorzowie Wlkp. (wzrost o 55 pkt.), w powiecie krośnieńskim i nowosolskim 
(po 49 pkt.), także w żagańskim (o 48 pkt.). Najmniej dynamiczny wzrost wskaźnika zanoto-
wano w powiecie gorzowskim (o 28 pkt.). 

Indeks starości, określający liczbę osób w wieku 65 lat i więcej przypadającą na 100 osób 
w wieku do 14 lat, najniższe wartości osiągnął w 4 gminach: Santok (70), Zabór (72), Deszczno 
i Kłodawa (po 73). Poniżej średniej wartości indeks charakteryzował 59 gmin. Do gmin o naj-
wyższych wartościach indeksu zaliczały się miasta: Gozdnica (163), Nowa Sól (162), także Ża-
gań (149) i Żary (143). 

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 usytuowanych było 391,8 tys. mieszkań 
(zamieszkanych i niezamieszkanych). W porównaniu z NSP 2011 ich liczba zwiększyła się 
o 40,6 tys. mieszkań, tj. o 11,6%. Mieszkania zlokalizowane były w 167,9 tys. budynków, a ich 
liczba w analizowanym okresie wzrosła o 20,9 tys. budynków, tj. o 14,2%. 

W porównaniu do wyników 
NSP 2011 odnotowano wzrost 
liczby mieszkań o 11,6% 
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W miastach dynamika przyrostu liczby mieszkań i budynków była wyższa niż na terenach 
wiejskich. W przypadku mieszkań w miastach liczba mieszkań wzrosła w porównaniu z NSP 
2011 o 15,0% (tj. o 36,0 tys. mieszkań) i wyniosła 276,8 tys. mieszkań, podczas gdy na wsi 
o 4,2% (tj. o 4,6 tys. mieszkań) i wyniosła 115,0 tys. mieszkań. Liczba budynków w miastach 
wzrosła w analizowanych okresie o 22,6% (tj. o 14,7 tys. budynków) i wyniosła 79,5 tys. budyn-
ków. Na obszarach wiejskich liczba budynków wzrosła o 7,6% (tj. o 6,2 tys. budynków) i wy-
niosła 88,3 tys. budynków. 

Tablica 2. Mieszkania i budynki (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Mieszkania 351,1 391,8 111,6 

miasta 240,8 276,8 115,0 

wieś 110,4 115,0 104,2 

Budynki 147,0 167,9 114,2 

miasta 64,9 79,5 122,6 

wieś 82,1 88,3 107,6 

W okresie 2011–2021 największy przyrost mieszkań odnotowano w mieście na prawach po-
wiatu Zielona Góra (19,3%) i powiecie gorzowskim (19,2%). Wysoki przyrost charakteryzował 
też powiat słubicki (14,4%), miasto na prawach powiatu Gorzów Wlkp. (13,7%) i powiat zielo-
nogórski (13,2%). Najmniej mieszkań przybyło natomiast w powiecie żagańskim (3,5%).  

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: Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Były to gminy 
wiejskie: Santok (35,4%), Deszczno (33,3%), Zabór (31,6%) i Kłodawa (26,4%). Dynamiczny przy-
rost zanotowano także na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Słubice (22,2%) i gminy wiejskiej 
Świdnica (20,1%). Najmniejszy przyrost mieszkań wystąpił w gminie wiejskiej Bojadła (0,7%), 
natomiast największy ich ubytek zanotowano w Gozdnicy (3,5%). 

Mapa 6. Zmiana liczby mieszkań w latach 2011-2021 
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Uwagi metodologiczne  

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na 
dzień 31 marca 2021 r.  

Zakres tematyczny spisu oraz zasady jego realizacji zostały określone w ustawie z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486, z 2021 r. poz. 615, z 2021 r., poz. 1143) oraz rozpo-
rządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14) - wraz z ak-
tami wykonawczymi.  

Zakres tematyczny był konsultowany z kluczowymi odbiorcami danych, w szczególności jed-
nostkami administracji publicznej oraz ośrodkami naukowo-badawczym, którzy wykorzystują 
dane statystyczne do realizacji swoich zadań statutowych. 

Badanie spisowe realizowane było jako badanie pełne i swoim zakresem objęło:  

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i in-
nych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,  

• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,  

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami. 

Spis nie obejmował natomiast: 

• szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów kon-
sularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów 
i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie uznanych zwycza-
jów międzynarodowych,  

• mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. 

Udział w spisie był obowiązkowy, a mieszkańcy Polski byli obowiązani do udzielania dokład-
nych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi (art. 28 p.1 ustawy o NSP). 

Źródła danych  

Zgodnie z zapisami ustawy o NSP 2021 spis ludności i mieszkań zrealizowany był metodą 
mieszaną, tj. z wykorzystaniem danych pochodzących ze źródeł administracyjnych oraz da-
nych zebranych od respondentów.  

Dane objęte zakresem informacyjnym spisu zostały pozyskane od populacji podlegającej ba-
daniu poprzez elektroniczny formularz spisowy i przy wykorzystaniu następujących kanałów 
zbierania danych:  

• samospis internetowy (CAWI),  

• wywiad telefoniczny realizowany na infolinii spisowej (tzw. spis na żądanie);  

• wywiad telefoniczny realizowany przez rachmistrzów spisowych (CATI);  

• wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrzów spisowych (CAPI), który ze względu na 
sytuację pandemiczną panującą w kraju mógł być realizowany w terminie od 21 czerwca do 
30 września 2021 r. 

Wybrane pojęcia i definicje spisowe  

Ludność według definicji krajowej – stali mieszkańcy Polski, w tym osoby, które przebywają 
czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale zachowały stałe zameldowanie 
w Polsce. Do ludności nie są natomiast zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo. 

Wiek osób określa się liczbą lat ukończonych ustaloną poprzez porównanie pełnej daty uro-
dzenia z datą przeprowadzenia spisu (tzw. momentem krytycznym, tj. 31 marca 2021 roku). 

Mieszkanie – lokal przeznaczony na stały pobyt osób, konstrukcyjnie wydzielony trwałymi 
ścianami w obrębie budynku, stanowiący zespół izb lub jedną izbę, łącznie z pomocniczymi 
(przedpokój, hol, łazienka, ustęp, garderoba, spiżarnia, schowek i inne pomieszczenia znaj-
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dujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkań-
ców), wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych, do którego to lokalu prowadzi 
niezależne wejście z klatki schodowej, korytarza, wspólnej sieni, ulicy, podwórza lub ogrodu 
niezależnie od tego, czy jest zamieszkane na podstawie jednego lub więcej niż jednego tytułu 
prawnego. 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), obudowany ścianami ze 
wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi 
instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., 
a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 

Dyrektor Roman Fedak 
Tel: 68 322 31 12 

 

Współpraca z Mediami:  

tel.: (+48) 68 322 31 12 

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych 
Tel: 68 322 31 28 

 

 

zielonagora.stat.gov.pl 

 

@ZielonaGoraSTAT 

 

              @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Powiązane opracowania 

Informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, 
powiatów i gmin  

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych > Narodowe Spisy Powszechne 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność 

Wiek przedprodukcyjny 

Wiek produkcyjny 

Wiek poprodukcyjny 

Gęstość zaludnienia 

Współczynnik feminizacji 

Mieszkanie 

Budynek 

 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,1,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3917,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/863,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/861,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3947,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3915,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3951,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/202,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/26,pojecie.html

