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Charakterystyka obszarów
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Powierzchnia i ludność w 2009 r.

Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski
liczy 1163 km, co stanowi 33% długości granicy państwo-
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wej RP. NajdłuŜszy odcinek przypada na granicę z Ukrainą
– 535 km (tj. 46,0%), nieco mniejszy z Białorusią – 418 km
(tj. 35,9%) i najmniejszy z Rosją (Obwodem kaliningradzkim) – 210 km (tj. 18,1%).
Mapa 1. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie
Polski
ROSJA
LITWA
Gronowo
Braniewo Bezledy

Gołdap
Rudawka
Kuźnica
Bobrowniki

BIAŁORUŚ

BiałowieŜa
Czeremcha

Połowce

Terespol

POLSKA
Sławatycze

Dorohusk

Strefa przygraniczna zdelimitowana została na podstawie definicji zawartej
w Rozporządzeniu (WE)
nr 1931/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. przy
załoŜeniu, Ŝe najmniejszą
jednostką administracyjną
jest gmina. Jako strefę
przygraniczną
przyjęto
obszar gmin sięgający nie
dalej niŜ 30 km od granicy.
Jeśli część gminy jest
połoŜona w odległości między 30 a 50 km od linii
granicy zaliczona została
do strefy przygranicznej.
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Dane dotyczące powierzchni podano według stanu
w dniu 1 stycznia, a ludności – w dniu 31 grudnia.

Ogólna charakterystyka strefy przygranicznej
W strefie przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii
Europejskiej po stronie polskiej znajduje się 214 gmin.1
Obejmują one obszar ponad 35 tys. km2 (ponad 11%
powierzchni Polski), który zamieszkuje około 1,9 mln osób
(5% ludności Polski).
Spośród

gmin

omawianej

strefy

przygranicznej

Gminy połoŜone w strefie
przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski
stanowią 8,6% ogółu gmin
w kraju.

najwięcej znajduje się w województwie lubelskim – 73,
następnie podlaskim – 52, podkarpackim – 43, warmińskomazurskim – 39, a takŜe 5 gmin leŜy w województwie
mazowieckim i 2 w pomorskim.
Pod względem wielkości powierzchni największa jest
strefa

przygraniczna

przy

granicy

polsko-białoruskiej

(39,1%), następnie przy granicy z Ukrainą (35,6%)
i najmniejsza z Rosją (25,3%). Natomiast najwięcej
ludności mieszka w strefie przygranicznej z Ukrainą

Obszar gmin znajdujących
się w strefie przygranicznej
przy zewnętrznej granicy
Unii Europejskiej na terenie
RP obejmuje ponad 11%
powierzchni Polski i zamieszkuje go 5% ludności kraju
(około 1,9 mln osób).

(42,2% w 2009 r.), następnie z Białorusią (29,3%) i Rosją
(28,5%).
Strukturę powierzchni i ludności zamieszkałej w strefie
przygranicznej według odcinków granic ilustruje wykres 1.
Wykres 1. Powierzchnia i ludność w strefie przygranicznej według odcinków granic w 2009 r.
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Prawie 2/5 strefy przygranicznej przy zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej na
terenie Polski leŜy przy
granicy polsko-białoruskiej,
nieco mniej przy granicy
z Ukrainą i 1/4 przy granicy
z Rosją.
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Największa część strefy przygranicznej znajduje się

22 czerwca 2010 r. podpisana została Ustawa o ratyfikacji
Umowy
między
Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach
małego ruchu granicznego.

w województwie podlaskim (29,1% powierzchni), następnie

1
Przy delimitacji strefy przygranicznej uwzględniono Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r., Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o zasadach małego ruchu granicznego, która weszła w Ŝycie 1 lipca 2009 r. (ustawa o ratyfikacji umowy z dnia 6 marca
2009 r.) oraz Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu
granicznego podpisaną 12 lutego 2010 r. (ustawa o ratyfikacji umowy z dnia 20 maja 2010 r.).
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w lubelskim

(28,0%),

warmińsko-mazurskim

(22,6%)

i podkarpackim (17,7%) oraz niewielka część w województwach mazowieckim (1,9%) i pomorskim (0,6%).
Natomiast najwięcej ludności zamieszkałej w strefie
przygranicznej

przypada

na

województwo

lubelskie

(29,2%), następnie województwa warmińsko-mazurskie
(23,8%) i podkarpackie (23,7%), podlaskie (21,4%) oraz
niewielki

odsetek

na

województwa

mazowieckie

i pomorskie.
Strukturę

powierzchni

i

ludności

Ponad
42%
populacji
opisywanej strefy przygranicznej mieszka na terenie
sąsiadującym z Ukrainą
oraz po ok. 29% na
obszarach
graniczących
z Białorusią i Rosją.

zamieszkałej

w gminach leŜących w strefie przygranicznej według
województw przedstawia wykres 2.
Wykres 2. Struktura powierzchni i ludności strefy przygranicznej według województw w 2009 r.
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W województwie lubelskim
16 gmin leŜy we wspólnej
strefie przygranicznej, tj.
przy granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej.
Natomiast w województwie
podlaskim 1 gmina wiejska
(Puńsk – powiat sejneński)
leŜy we wspólnej strefie
przygranicznej przy granicy
polsko-rosyjskiej i polsko-białoruskiej.

Ludność
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Porównując wielkość obszaru strefy przygranicznej
w poszczególnych województwach z powierzchnią tych
województw, moŜna zauwaŜyć, Ŝe największym udziałem
charakteryzuje się województwo podlaskie, w którym
gminy strefy przygranicznej obejmują ponad połowę
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Największa część omawianej strefy przygranicznej
znajduje się w województwach podlaskim i lubelskim, podczas gdy najwięcej ludności zamieszkuje
w strefie przygranicznej
w województwach lubelskim
oraz
warmińsko-mazurskim i podkarpackim.

obszaru województwa (50,6%). Nieco mniejszy jest udział
strefy przygranicznej w powierzchni ogólnej województwa
lubelskiego (39,2%), podkarpackiego (34,7%) i warmińsko-mazurskiego

(32,8%).

przygranicznej

w

Niewielki

powierzchni

jest

udział

ogólnej

strefy

województwa

mazowieckiego (1,9%) i pomorskiego (1,2%).
Powierzchnię

gmin

połoŜonych

w

strefie

przy-

Ponad połowa powierzchni
województwa podlaskiego
oraz około 1/3 obszaru
województw
lubelskiego,
podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego znajduje
się w strefie przygranicznej.

granicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na
tle kraju i województw ilustruje wykres 3.
Wykres 3. Udział powierzchni strefy przygranicznej
w 2009 r.
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Prawie 2% powierzchni województwa mazowieckiego
leŜy w strefie przygranicznej, natomiast zamieszkuje
w niej 0,6% populacji tego
regionu.

gminy w stref ie przygranicznej

Porównując z kolei liczbę ludności strefy przygranicznej w poszczególnych województwach z populacją
tych województw, moŜna zauwaŜyć, Ŝe największym
udziałem charakteryzuje się województwo podlaskie,
w którym ludność strefy przygranicznej stanowi ponad 1/3
populacji województwa (33,7% w 2009 r.). Nieco mniejszy
jest udział ludności strefy przygranicznej w populacji
województwa warmińsko-mazurskiego (31,2%), a następnie
lubelskiego (25,3%) i podkarpackiego (21,1%). Nieznaczny
jest udział ludności strefy przygranicznej w populacji
ogólnej województwa mazowieckiego (0,6%) i pomorskiego (0,2%).
Liczbę ludności w gminach strefy przygranicznej przy
zewnętrznej

granicy

Unii

Europejskiej

na

i województw ilustruje wykres 4.
4

tle

kraju

Około 1/3 ludności województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz
1/4 populacji województwa
lubelskiego i ponad 1/5
ludności województwa podkarpackiego
zamieszkuje
w omawianej strefie przygranicznej.

Wykres 4. Udział ludności strefy przygranicznej
w 2009 r.
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zaludnienia

w

gminach

Liczba ludności przypadająca na 1 km2 w strefie
przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski
(53 osoby) jest o ponad
połowę
mniejsza
od
średniej w kraju (122
osoby).

strefy

przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
w końcu 2009 r. wyniosła 53 osoby/km2 i była o 56,6%
mniejsza od analogicznego wskaźnika dla Polski (122
osoby/km2).
Najgęściej

zaludniona

jest

strefa

przygraniczna

sąsiadująca z Ukrainą (61 osób/km2), następnie z Rosją
(58 osób/km2), a najmniej z Białorusią (39 osób/km2).
W przypadku strefy graniczącej z Ukrainą i Rosją gęstość
zaludnienia jest o połowę mniejsza niŜ średnia w kraju,
a w przypadku strefy graniczącej z Rosją – mniejsza o 2/3.
We wszystkich omawianych województwach gęstość
zaludnienia w strefie przygranicznej jest mniejsza niŜ
średnia

w

województwie.

Najmniejsza

dysproporcja

pomiędzy liczbą osób przypadających na 1 km2 w strefie
przygranicznej

i

średnią

w

regionie

występuje

w województwie warmińsko-mazurskim. Wśród województw największą gęstością zaludnienia w gminach strefy
przygranicznej charakteryzuje się województwo podkarpackie (72 osoby/km2), następnie warmińsko-mazurskie
i lubelskie (odpowiednio 56 i 55 osób/km2), a najmniejszą
pomorskie (22 osoby/km2).
5

Większa gęstość zaludnienia występuje w strefie
przygranicznej przy granicy
z Ukrainą i Rosją (odpowiednio 61 i 58 osób/km2),
niŜ przy granicy z Białorusią
(39 osób/km2).

Porównanie gęstości zaludnienia w strefie przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na tle
Polski i województw zaprezentowano na mapie 2.
Mapa 2. Gęstość zaludnienia w 2009 r. (w osobach/km2)
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Spośród województw leŜących bezpośrednio przy
wschodniej granicy Polski
największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się
województwo podkarpackie
(118 osób/km2), a najmniejszą podlaskie i warmińsko-mazurskie (59 osób/km2).
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W analizowanej strefie przygranicznej występuje
nieznaczna przewaga liczebna ludności zamieszkałej na
wsi. Współczynnik urbanizacji w 2009 r. wyniósł 48,9%
i był wyraźnie niŜszy od współczynnika dla Polski, który
wyniósł 61,0%. Warto zaznaczyć, Ŝe w strefie przygranicznej

dwóch

województw:

warmińsko-mazurskiego

i podkarpackiego współczynnik urbanizacji jest nieco
wyŜszy niŜ w województwie. Natomiast w pozostałych
omawianych województwach współczynnik urbanizacji jest
znacząco większy niŜ w strefie przygranicznej.
Porównanie współczynnika urbanizacji w gminach
strefy

przygranicznej

przy

zewnętrznej

granicy
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Unii

Współczynnik
urbanizacji
w gminach strefy przygranicznej przy zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej
(48,9%)
jest
znacznie
niŜszy od współczynnika
dla Polski (61,0%).

Europejskiej na tle Polski i województw przedstawia
wykres 5.
Wykres 5. Współczynnik urbanizacji w 2009 r.
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Największy odsetek ludności miejskiej występuje
w strefie
przygranicznej
województwa warmińsko-mazurskiego (65,4%), następnie podlaskiego (55,3%),
podkarpackiego
(43,0%)
i lubelskiego (37,1%), najmniejszy natomiast w strefie przygranicznej województwa
mazowieckiego
(24,9%).

podlaskie

gminy w strefie przygranicznej

W gminach znajdujących się w strefie przygranicznej
przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie
Polski na 100 męŜczyzn przypada 105 kobiet. Podobna
relacja występuje w strefach przy granicy z Rosją
i Ukrainą, a przy granicy z Białorusią wskaźnik ten jest
nieco niŜszy i wynosi 104. Współczynnik feminizacji dla

W strefie przygranicznej
przy zewnętrznej granicy
Unii Europejskiej na terenie
Polski na 100 męŜczyzn
przypada
105
kobiet,
podczas gdy w kraju 107.

Polski jest trochę wyŜszy i wynosi 107. W miastach na
100 męŜczyzn przypada więcej kobiet niŜ na wsi.
Współczynnik feminizacji w miastach i na wsi wynosi
odpowiednio: w strefie przygranicznej – 110 i 100, średnio
w Polsce – 111 i 101.

Strefa przygraniczna
-ukraińskiej

przy

granicy

polsko-

Strefa przygraniczna przy granicy z Ukrainą zajmuje
obszar 13,4 tys. km2. Prawie 54% powierzchni strefy
znajduje

się

w

województwie

lubelskim,

pozostała

w podkarpackim. Omawiana część strefy obejmuje 97
gmin, w tym miasta na prawach powiatu Przemyśl i Chełm.
Występuje znaczne zróŜnicowanie gmin ze względu
na wielkość powierzchni. W grupie gmin o powierzchni
7

W miastach współczynnik
feminizacji jest wyŜszy niŜ
na wsi – na 100 męŜczyzn
przypada o 10 kobiet więcej
niŜ na wsi.

mniejszej od średniej (138 km2) są 22 gminy z województwa podkarpackiego i 31 gmin z lubelskiego, które
łącznie obejmują 34% powierzchni strefy przygranicznej
przy granicy z Ukrainą. Powierzchnię powyŜej 200 km2
posiada 7 gmin z województwa lubelskiego i 10 z podkarpackiego. Gminy te zajmują prawie 1/3 powierzchni

Strefa przygraniczna przy
granicy z Ukrainą obejmuje
obszar 13,4 tys. km2, który
zamieszkuje 820,7 tys.
ludności.

opisywanego obszaru.
Strefę

przygraniczną

sąsiadującą

z

Ukrainą

zamieszkiwało w końcu 2009 r. 820,7 tys. ludności. Ponad
54%

populacji

strefy

zamieszkuje

w

województwie

podkarpackim, pozostała w lubelskim.
Występuje duŜe zróŜnicowanie gmin ze względu na
liczbę ludności. Średnia liczba ludności przypadająca na
gminę to 8,5 tys., a mediana – 5,5 tys. W grupie gmin
o populacji poniŜej średniej jest 27 gmin z województwa
podkarpackiego i 46 z lubelskiego – łącznie w tych
gminach zamieszkuje 43% ludności

Powierzchnia gmin połoŜonych w strefie przy granicy
polsko-ukraińskiej kształtuje
się od 13 km2 (Tomaszów
Lubelski – gmina miejska)
do 479 km2 (Ustrzyki Dolne
– gmina miejsko-wiejska),
przy średniej powierzchni
gmin wynoszącej 138 km2
i medianie 128 km2.

omawianej strefy

przygranicznej.
Średnia gęstość zaludnienia w strefie przygranicznej
sąsiadującej z Ukrainą była wyŜsza w gminach województwa podkarpackiego (72 osoby), niŜ lubelskiego (52
osoby).
Współczynnik

feminizacji

(liczba

kobiet

na

100

męŜczyzn) wyniósł 105. Wskaźnik ten był znacznie
zróŜnicowany w gminach. W województwie podkarpackim
w 18 gminach mieszkało mniej kobiet niŜ męŜczyzn
(najmniej w gminie wiejskiej Cisna – na 100 męŜczyzn
przypadało 91 kobiet), a w województwie lubelskim w 13
gminach, głównie w powiatach tomaszowskim i włodawskim (najmniej w gminie wiejskiej Hanna – na 100
męŜczyzn przypadało 96 kobiet). Natomiast najwięcej
kobiet na 100 męŜczyzn przypadało w gminach miejskich:
Jarosław

(116)

i

Przemyśl

(114)

w

województwie

podkarpackim oraz Chełm (112) w lubelskim.
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Do gmin o najmniejszej
liczbie ludności (poniŜej 2
tys.) w tej strefie naleŜą
gminy wiejskie w województwie podkarpackim –
Cisna (1,7 tys.) i Tyrawa
Wołoska (1,9 tys.), a w lubelskim – Podedwórze (1,7
tys.). Najwięcej ludności
(powyŜej 30 tys.) mają
miasta Chełm (67,7 tys.)
i Przemyśl (66,4 tys.) oraz
Jarosław (40,0 tys.) i Sanok
(39,3 tys.).

Strefa przygraniczna
-białoruskiej

przy

granicy

polsko-

Strefa przygraniczna przy granicy z Białorusią zajmuje
powierzchnię 14,7 tys. km2. Największy udział w strefie ze
względu na powierzchnię miały gminy województwa
podlaskiego (wykres 6). Omawianą strefę tworzą 83 gminy,
w tym miasto na prawach powiatu – Biała Podlaska.
Wykres 6. Struktura powierzchni i ludności strefy przygranicznej przy granicy polsko-białoruskiej
w 2009 r.

Strefa przygraniczna przy
granicy z Białorusią obejmuje obszar 14,7 tys. km2,
który zamieszkuje 570,6
tys. ludności.
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Ludność
mazowieckie
5,1%
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42,0%

podlaskie
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Średni obszar gminy wyniósł 177 km2, natomiast
mediana powierzchni gmin – 170 km2. Powierzchnię
mniejszą od średniej posiadało 49 gmin: 27 z województwa
lubelskiego, 18 z podlaskiego i 4 z mazowieckiego.
Łącznie obejmowały one 39% powierzchni omawianej
strefy przygranicznej.
Największe pod względem powierzchni (powyŜej 400
km2) gminy strefy przygranicznej sąsiadującej z Białorusią
9

Powierzchnia gmin w tej
strefie kształtowała się od
4 km2 (Sejny – gmina
miejska) do 431 km2 (Bielsk
Podlaski – gmina wiejska).
Obie gminy połoŜone są
w województwie podlaskim.

połoŜone są w województwie podlaskim; są to gminy
wiejskie: Bielsk Podlaski (431 km2), Gródek (429 km2)
i miejsko-wiejska Michałowo (409 km2). W województwie
lubelskim największą na obszarze przygranicznym jest
gmina wiejska Biała Podlaska (325 km2).
Strefę przy granicy polsko-białoruskiej w końcu 2009 r.
zamieszkiwało 570,6 tys. ludności.
Występuje duŜe zróŜnicowanie gmin ze względu na
liczbę ludności. Mediana liczby ludności dla gmin strefy
przygranicznej sąsiadującej z Białorusią wyniosła 4,3 tys.,
natomiast średnia arytmetyczna – 6,9 tys. W grupie
o liczbie ludności poniŜej średniej znalazło się ponad 3/4
gmin strefy. Gminy te zamieszkuje 44,5% populacji
analizowanego obszaru.
Gminami o największej liczbie ludności w strefie
przygranicznej (powyŜej 30 tys.) są gminy miejskie –
w województwie lubelskim Biała Podlaska (57,9 tys.) oraz
w

województwie

podlaskim

Augustów

(30,3

tys.).

W gminach tych mieszkało ponad 15% ludności obszaru
pogranicza polsko-białoruskiego.
Średnia gęstość zaludnienia w omawianej strefie
wyniosła 39 osób/km2, natomiast w gminach znajdujących
się w strefie w województwach: lubelskim – 47 osób/km2,
mazowieckim – 42 osoby/km2, podlaskim – 34 osoby/km2.
W strukturze ludności tego obszaru przewaŜały
kobiety, współczynnik feminizacji wyniósł 104. W poszczególnych

gminach

struktura

płci

była

zróŜnicowana.

W prawie 1/3 gmin wystąpiła przewaga liczby męŜczyzn
nad

liczbą

kobiet.

NajniŜsze

wskaźniki

feminizacji

odnotowano w województwie podlaskim w gminach
wiejskich: BiałowieŜa (89), Sejny (91), Płaska (92)
i Sztabin (93). Najwięcej kobiet na 100 męŜczyzn
przypadało równieŜ w gminach województwa podlaskiego
– miejskich: Augustów (113), Hajnówka (112) i Sejny (110)
oraz wiejskich: Mielnik (111), Milejczyce (110).

10

Najmniejszą ze względu na
liczbę ludności w strefie
przy granicy z Białorusią
jest gmina wiejska Podedwórze (1,7 tys., leŜąca
w strefie sąsiadującej zarówno z Białorusią jak
i Ukrainą), natomiast najbardziej zaludnioną – gmina miejska Biała Podlaska
(57,9 tys.). Obie gminy
połoŜone są w województwie lubelskim.

Strefa przygraniczna
-rosyjskiej

przy

granicy

polsko-

Strefa przygraniczna przy granicy z Rosją obejmuje
powierzchnię 9,5 tys. km2. Zdecydowana większość tego
obszaru

znajduje

się

w

województwie

warmińsko-

-mazurskim (wykres 7). Strefę tę tworzy 51 gmin, w tym
miasta na prawach powiatu – Elbląg i Suwałki.

Strefa przygraniczna przy
granicy z Rosją obejmuje
obszar 9,5 tys. km2, który
zamieszkuje 553,4 tys. ludności.

Wykres 7. Struktura powierzchni i ludności strefy przygranicznej przy granicy polsko-rosyjskiej
według województw
Powierzchnia
pomorskie
2,4%

podlaskie
14,4%

Wielkość powierzchni gmin
w tej strefie kształtuje się
od 3 km2 (gmina miejska
Górowo Iławeckie w województwie warmińsko-mazurskim) do 428 km2 (gmina
wiejska Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim).

warmińsko-mazurskie
83,2%

Ludność
podlaskie
18,6%

pomorskie
0,9%

Najmniej zaludnioną w tej
strefie była gmina miejska
Krynica Morska (1,4 tys.),
a najwięcej ludności liczyło
miasto Elbląg (126,4 tys.).

warmińsko-mazurskie
80,5%

Średnia powierzchnia gminy w tej strefie to 187 km2,
a mediana powierzchni gmin – 179 km2. W grupie gmin
o powierzchni mniejszej od średniej znalazło się 15 gmin
z województwa warmińsko-mazurskiego, 9 z podlaskiego
i 2 z pomorskiego. Łącznie gminy te zajmowały 29,8%
obszaru strefy przygranicznej. Największe pod względem
zajmowanej

powierzchni

(powyŜej

400

km2)
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gminy

występowały w województwie warmińsko-mazurskim; są to
gminy wiejskie Bartoszyce (428 km2) i Górowo Iławeckie
(416 km2).
Strefę przy granicy z Rosją zamieszkiwało w końcu
2009 r. 553,4 tys. ludności.
Średnia liczba ludności przypadająca na gminę to 10,9
tys., natomiast mediana – 5,3 tys., zatem zróŜnicowanie
gmin pod względem wielkości populacji jest znaczne.

Więcej informacji
o wschodnim pograniczu
Polski znajduje się na
stronie internetowej Urzędu
Statystycznego
w Rzeszowie:
http://www.stat.gov.pl/rzesz

Liczbę ludności powyŜej średniej posiadało 10 gmin.
Gminami o największej liczbie ludności (powyŜej 20 tys.)
w tej strefie, były gminy miejskie: w województwie
podlaskim – Suwałki (69,5 tys.) oraz w województwie
warmińsko-mazurskim – Elbląg (126,4 tys.), Kętrzyn
(27,7 tys.), Bartoszyce (24,9 tys.) i miejsko-wiejska Olecko
(21,4 tys.). W gminach tych mieszkało prawie 49% ludności
obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego.
Gęstość zaludnienia w strefie przygranicznej przy
granicy

z

Rosją

wynosiła

58

osób/km2,

natomiast

w ramach województw wyniosła: w podlaskim – 75 osób,
warmińsko-mazurskim – 56 osób i pomorskim – 22 osoby.
W strukturze ludności omawianej strefy występuje
przewaga liczebna kobiet – współczynnik feminizacji
wynosi 105. Mniejsza liczba kobiet na 100 męŜczyzn

JuŜ w sprzedaŜy!

wystąpiła w 22 gminach (w 15 województwa warmińsko-mazurskiego i 7 podlaskiego). NajniŜszą wartość współczynnika feminizacji odnotowano w gminie wiejskiej Kiwity
(92) – województwo warmińsko-mazurskie, a najwyŜszą
w

gminach

miejskich

województwa

warmińsko-

-mazurskiego: Bartoszyce (112) oraz Kętrzyn i Lidzbark
Warmiński (po 111).
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