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INFORMACJE SYGNALNE 

27.09.2022 r. 
 

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

 

 

 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021  
populacja w województwie podkarpackim liczyła 2,1 mln osób, co stanowiło 5,5% populacji 
Polski. W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba ludności w województwie zmalała  
o 1,6%. Liczba ludności na 1 km2 powierzchni województwa w 2021 r. wyniosła 117 osób.  
Udział dzieci i młodzieży (0–17 lat) w ogólnej populacji ludności systematycznie maleje.  
W strukturze ludności zmniejsza się udział ludności w wieku produkcyjnym, a rośnie udział 
osób w wieku poprodukcyjnym. 
Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych było 697,9 tys. mieszkań, 
tj. o 12,4% więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r. 
 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
ludność województwa podkarpackiego liczyła 2 093,4 tys. osób i od poprzedniego spisu 
powszechnego, tj. od 31 marca 2011 r. zmniejszyła się o 33,9 tys. osób. 

Tablica 1. Ludność w miastach i na wsi w latach 2011 i 2021 (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

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

Ogółem 2 127,3 100,0 2 093,4 100,0 98,4 

Miasta 881,7 41,4 864,1 41,3 98,0 

Wieś 1 245,6 58,6 1 229,3 58,7 98,7 

Liczba ludności województwa 
zmniejszyła się o 33,9 tys. 
w ciągu dekady 

 12,4% 
Wzrost liczby mieszkań w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 

 1,6% 
Spadek liczby ludności w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 
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Tablica 2. Ludność według płci w latach 2011 i 2021 (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

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

Ogółem 2 127,3 100,0 2 093,4 100,0 98,4 

Mężczyźni 1 041,3 49,0 1 024,8 49,0 98,4 

Kobiety 1 086,0 51,0 1 068,6 51,0 98,4 

W mieście odnotowano spadek liczby ludności o 17,6 tys. osób (2,0%), natomiast na wsi  
o 16,3 tys. (1,3%). Liczba kobiet zmniejszyła się o 17,3 tys, a mężczyzn o 16,6 tys. (po 1,6%).  
W 2021 r. ludność miejska stanowiła 41,3% ogółu ludności, a na wsi mieszkało 58,7% (w 2011 r. 
odpowiednio 41,4% i 58,6%). 

 
Wykres 1. Ludność według płci i wieku w latach 2011 i 2021 (stan w dniu 31 marca) 

 

Analiza zmian liczby mieszkańców w okresie międzyspisowym w przekroju powiatów 
wskazuje, że największy ubytek ludności miał miejsce w Przemyślu, gdzie w porównaniu  
z 2011 r. liczba ludności spadła o 6,6 tys. (10,1%). Natomiast największy wzrost wystąpił  
w Rzeszowie (o 16,5 tys.), co w dużym stopniu spowodowane było sukcesywnym 
powiększaniem jego granic administracyjnych. 
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Mapa 1. Zmiana liczby ludności w latach 2011 i 2021 

Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) w województwie podkar-
packim nie zmienił się w odniesieniu do 2011 r. i wyniósł 104,3 (w kraju wzrósł z 106,6 do 
106,8). Wśród ludności miejskiej wskaźnik ten wynosił 108,9 w 2011 r. i 109,3 w 2021 r., a na 
obszarach wiejskich odpowiednio 101,1 i 100,9. 

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

 
Wielkość wskaźnika feminizacji zarówno w 2011 r., jak i 2021 r. zmieniała się w zależności od 
wieku. Wśród osób w wieku 0–50 lat występowała liczebna przewaga mężczyzn (średnio  
w 2011 r. 95,8 kobiet przypadało na 100 mężczyzn, a w 2021 r. 95,3). Natomiast wśród ludności 
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powyżej 50 lat odnotowano znaczny wzrost wskaźnika feminizacji, który w 2021 r. kształtował 
się średnio na poziomie 123,0, w tym w najstarszych rocznikach 65 lat i więcej przypadało  
w 2011 r. 159,8 kobiet, a w 2021 r. 146,3 kobiet. Spośród gmin województwa podkarpackiego  
w 2021 r. szczególnie duża przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami wystąpiła w Przemyślu 
(113,9 kobiet na 100 mężczyzn), natomiast najmniej sfeminizowana była gmina wiejska Krempna 
w powiecie jasielskim, w której na 100 mężczyzn przypadało 91,9 kobiet. 

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

Gęstość zaludnienia, czyli liczba osób przypadająca na 1 km2, w okresie ostatniego dziesię-
ciolecia spadła ze 119 osób/km2 w 2011 r. do 117 osób/km2 w 2021 r. Większe zagęszczenie 
ludności występowało w miastach województwa i wyniosło 683 osoby/km2 w 2021 r. (744 
osoby/km2 w 2011 r.), niż na wsi – 74 osoby/km2 (w 2011 r. 75 osoby/km2). Według danych  
z NSP 2021 wskaźnik ten wykazywał znaczne zróżnicowanie przestrzenne – od najwyższego  
w Rzeszowie – 1518 osób/km2 do najniższego w gminie wiejskiej Lutowiska w powiecie biesz-
czadzkim – 4 osoby/km2. 

Analizując strukturę ludności województwa podkarpackiego według kryteriów ekonomicz-
nych, można wyróżnić trzy grupy wiekowe: wiek przedprodukcyjny (0–17 lat), produkcyjny  
(18–59 lat kobiety, 18–64 lata mężczyźni) i poprodukcyjny (60 lat i więcej kobiety, 65 lat i wię-
cej mężczyźni). W latach 2011–2021 stopniowo zmniejszał się udział dzieci i młodzieży (0–17 
lat) w ogólnej liczbie ludności województwa, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w 
wieku poprodukcyjnym. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym obniżył się z 20,1%  
w 2011 r. do 18,9% w 2021 r., a ludności w wieku produkcyjnym – z 63,9% do 60,1%.  

Wskaźnik obciążenia demo-
graficznego w 2021 r. był jed-
nym z najniższych w kraju  
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Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) 

Tablica 3. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Ogółem 2 127,3 2 093,4 98,4 

W wieku:    

przedprodukcyjnym (0–17 lat) 427,7 395,2 92,4 

produkcyjnym (18–59/64 lata) 1 358,9 1 257,9 92,6 

        w tym:    

mobilnym (18–44 lata) 873,6 782,8 89,6 

niemobilnym (45–59/64 lata) 485,4 475,1 97,9 

poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 340,7 440,2 129,2 

 
Większym odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym charakteryzowała się społeczność wiej-
ska. W województwie podkarpackim w 2021 r. tę grupę ekonomiczną wieku stanowiło 59,5% 
ogółu mieszkańców, podczas gdy w mieście – 40,5% (w 2011 r. odpowiednio 57,2% i 42,8%).  
W 2021 r. zbiorowość osób w wieku poprodukcyjnym stanowiła 21,0% ogółu ludności, podczas 
gdy w 2011 r. – 16,0% i w ciągu dekady zwiększyła się o 99,6 tys. osób. 

Na skutek zmian w ekonomicznych grupach wieku wzrosła wartość współczynnika obciążenia 
ekonomicznego. W 2021 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 66 osób w wieku 
nieprodukcyjnym; o 9 więcej niż w poprzednim spisie (w Polsce 69 osób w 2021 r. i 55 osób  
w 2011 r.). Podkarpacie jest województwem, gdzie stosunek osób w wieku nieprodukcyjnym 
przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym należał do jednego z najniższych w kraju 
(3. miejsce). W miastach województwa wskaźnik ten w 2021 r. wynosił 70 osób, na wsi 
– 64 osoby (w 2011 r. odpowiednio 51 i 60). Wśród gmin podkarpacia wskaźnik ten najniższą 
wartość przyjął w gminie Lutowiska – 56 osób, a najwyższe w Krośnie – 75 osób.  
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Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. (stan w dniu      
                31 marca) 

Proces starzenia się ludności jest wynikiem zmniejszania się udziału roczników młodszych,  
a zwiększania się udziału roczników starszych w populacji. Jednym z mierników tego procesu 
jest indeks starości, który określa relację pokolenia dziadków i wnuczków (liczba osób  
w wieku 65 i więcej lat przypadająca na 100 osób w wieku 0–14 lat).  

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) 

W 2021 r. indeks starości w województwie podkarpackim wynosił 111 osób, co oznacza, że 
średnio na 100 wnuków przypadało 111 dziadków (w 2011 r. - 81). W kraju indeks ten wynosił 

Spośród 25 powiatów woje-
wództwa podkarpackiego in-
deks starości powyżej śred-
niej wojewódzkiej odnoto-
wano w 12 powiatach 



 

 

7 

odpowiednio 119 osób w 2021 r. i 90 osób w 2011 r. W województwie podkarpackim w 2021 r. 
występowało znaczne zróżnicowanie tego wskaźnika – od 71 w gminiach Trzebownisko i Kra-
sne do 177 w Leżajsku. 

Do zilustrowania relacji międzypokoleniowych pomiędzy osobami najstarszymi a ich dziećmi 
służy wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego pokazujący, ile osób w wieku 85 lat i więcej 
przypada na 100 osób w wieku 50–64 lata. W 2021 r. wskaźnik ten w województwie podkar-
packim, podobnie jak i w kraju, wynosił 11 osób. W okresie międzyspisowym jego wartość  
w województwie wzrosła o 4 osoby. W 2021 r. obserwowano zróżnicowanie przestrzenne tego 
wskaźnika, który w powiecie bieszczadzkim wynosił 8 osób, natomiast w powiecie łańcuckim 
i Rzeszowie po 13 osób. W 2011 r. wartości wskaźnika były niższe w każdym z powiatów i mie-
ściły się w przedziale od 4 osób w powiecie bieszczadzkim i Tarnobrzegu do 9 osób  
w powiatach rzeszowskim, łańcuckim, brzozowskim i przeworskim. 

Wiek środkowy (mediana – wyznaczająca granicę wieku, którą połowa osób danej zbiorowo-
ści już przekroczyła, a druga połowa jeszcze jej nie osiągnęła) mieszkańców województwa 
podkarpackiego z roku na rok jest coraz wyższy. W roku 2011 mediana wieku ludności woje-
wództwa podkarpackiego ukształtowała się na poziomie 36,6 lat, podczas gdy w 2021 r. wy-
niosła 41,0 lat. W Polsce w tym okresie wzrosła z 38,1 lat do 41,7 lat. Analizując wiek środkowy 
można zauważyć, że społeczność kobiet jest zdecydowanie starsza niż mężczyzn.  
W 2021 r. połowa mężczyzn województwa podkarpackiego osiągnęła 39,5 lat, podczas gdy ko-
biet sięgnęła już 42,5 lat. W miastach mediana wieku wyniosła 42,4 lata, a na wsi 39,9 lat. 

Mieszkania i budynki  

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa 
podkarpackiego usytuowanych było 697,9 tys. mieszkań. Stanowiły one 4,6% mieszkań spisa-
nych w kraju. W porównaniu z wynikami NSP 2011 ich liczba zwiększyła się o 77,0 tys. miesz-
kań, tj. o 12,4% (w kraju o 12,8%).  

Mieszkania te zlokalizowane były w 464,2 tys. budynkach, których liczba w okresie międzyspi-
sowym wzrosła na Podkarpaciu o 50,5 tys. budynków, tj. o 12,2% (w kraju o 12,6%). Stanowiły 
one 6,8% budynków spisanych w kraju. 

W porównaniu z wynikami NSP 2011 zarówno dynamika przyrostu liczby mieszkań, jak 
i budynków była wyższa w miastach niż na terenach wiejskich.  

W przypadku mieszkań w miastach ich liczba wzrosła w porównaniu z wynikami NSP 2011 
o 47,4 tys. mieszkań, tj. o 16,0% i wyniosła 343,3 tys. mieszkania (w kraju odnotowano wzrost 
o 13,4%). Na wsiach liczba mieszkań wyniosła 354,5 tys. mieszkań i zwiększyła się o 29,7 tys. 
mieszkań, tj. o 9,1% (w kraju odnotowano wzrost o 11,6%). 

Z kolei liczba budynków w miastach wyniosła 126,1 tys. i wzrosła w analizowanym okresie 
o 21,0%, tj. o 21,9 tys. budynki (w kraju o 13,3%). Na obszarach wiejskich liczba budynków 
wyniosła 338,2 tys. i wzrosła o 9,2%, tj. o 28,6 tys. budynki (w kraju 12,1%). 

Tablica 4.  Mieszkania i budynki (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Mieszkania 620,9 697,9 112,4 

miasto 296,0 343,3 116,0 

wieś 324,9 354,5 109,1 

Budynki 413,8 464,2 112,2 

miasto 104,2 126,1 121,0 

wieś 309,6 338,2 109,2 

Ludność Podkarpacia jest 
młodsza niż przeciętnie  
w kraju. W 2021 r. w rankingu 
województw plasowała się 
na 5. miejscu 

W porównaniu z wynikami 
NSP 2011 odnotowano wzrost 
liczby mieszkań o 12,4%, 
a budynków o 12,2% 
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Mapa 6. Zmiana liczby mieszkań w 2021 r. w porównaniu z 2011 r. (stan w dniu 31 marca) 

 
 

Największym przyrostem w okresie międzyspisowym zarówno liczby budynków, jak i miesz-
kań charakteryzowały się przede wszystkim gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
ośrodków miejskich. 

Do gmin, w których odnotowano największy przyrost mieszkań w stosunku do wyników 
NSP 2011 należy Rzeszów – o 39,3%, na następnych miejscach znalazły się gminy: Krasne  
(o 34,9%), Solina (o 31,7%) oraz Boguchwała (o 30,9%). Spadek liczby mieszkań odnotowano  
w trzech gminach: Jawornik Polski (o 2,1%), Kańczuga (o 0,9%) oraz Lubenia (o 0,5%). 

Jednocześnie do gmin, w których odnotowano największy przyrost budynków w okresie 
międzyspisowym należą: Rzeszów (o 40,2%), Solina (o 39,0%), Krasne (o 27,4%) oraz Pysznica 
i Trzebownisko (wzrost po 25,4%). Spadek liczby budynków w porównaniu z wynikami  
NSP 2011 wystapił w trzech gminach: Jawornik Polski (o 2,5%), Kańczuga (o 1,0%) i Stary 
Dzików (0,5%).  

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie prosimy o zamieszczenie infor-
macji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan 
Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel.: 17 853 57 55 

 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT 

@USRzeszow 

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

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

NSP 2021. Wyniki wstępne – informacja sygnalna 

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021 

Ludność według cech społecznych – wyniki wstępne NSP 2021 

Wyposażenie mieszkań i budynków w instalacje i urządzenia techniczne – wyniki wstępne NSP 2021 

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

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 

 

mailto:sekretariatusrze@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,Informacja%20o%20wst%C4%99pnych%20wynikach%20Narodowego%20Spisu%20Powszechnego%20Ludno%C5%9Bci%20i%20Mieszka%C5%84%202021,-A%20A%20A
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,Narodowy%20Spis%20Powszechny%20Ludno%C5%9Bci%20i%20Mieszka%C5%84%202021.%20Metodologia%20i%20organizacja%20badania.,-A%20A%20A
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,Narodowy%20Spis%20Powszechny%20Ludno%C5%9Bci%20i%20Mieszka%C5%84%202021.%20Metodologia%20i%20organizacja%20badania.,-A%20A%20A
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/nsp-2021-wyniki-wstepne-informacja-sygnalna,7,1.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,NSP%202021.%20Wyniki%20wst%C4%99pne%20%E2%80%93%20informacja%20sygnalna,-A%20A%20A
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/raport-zawierajacy-wstepne-wyniki-nsp-2021,6,1.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,Raport%20zawieraj%C4%85cy%20wst%C4%99pne%20wyniki%20NSP%202021,-A%20A%20A
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/ludnosc-wedlug-cech-spolecznych-wyniki-wstepne-nsp-2021,2,1.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,Ludno%C5%9B%C4%87%20wed%C5%82ug%20cech%20spo%C5%82ecznych%20%E2%80%93%20wyniki%20wst%C4%99pne%20NSP%202021,-A%20A%20A
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/wyposazenie-mieszkan-i-budynkow-w-instalacje-i-urzadzenia-techniczne-wyniki-wstepne-nsp-2021,3,1.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,Wyposa%C5%BCenie%20mieszka%C5%84%20i%20budynk%C3%B3w%20w%20instalacje%20i%20urz%C4%85dzenia%20techniczne%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne%20NSP%202021,-A%20A%20A
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,8,1.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,Informacja%20o%20wynikach%20Narodowego%20Spisu%20Powszechnego%20Ludno%C5%9Bci%20i%20Mieszka%C5%84%202021%20na%20poziomie%20wojew%C3%B3dztw%2C%20powiat%C3%B3w%20i%20gmin,-A%20A%20A
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,8,1.html#:%7E:text=2021%20%2D%20wyniki%20wst%C4%99pne-,Informacja%20o%20wynikach%20Narodowego%20Spisu%20Powszechnego%20Ludno%C5%9Bci%20i%20Mieszka%C5%84%202021%20na%20poziomie%20wojew%C3%B3dztw%2C%20powiat%C3%B3w%20i%20gmin,-A%20A%20A
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
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

	Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021  populacja w województwie podkarpackim liczyła 2,1 mln osób, co stanowiło 5,5% populacji Polski. W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba ludności w województwie zmalała...
	Udział dzieci i młodzieży (0–17 lat) w ogólnej populacji ludności systematycznie maleje.
	W strukturze ludności zmniejsza się udział ludności w wieku produkcyjnym, a rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym.
	Stan i struktura demograficzna ludności
	Tel.: 17 853 57 55
	Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19

