
a Ze specjalnymi.

URZ¥D STATYSTYCZNY W £ODZI 
93-176 £ódŸ ul. Suwalska 29
tel. 42 6839-100, 6839-101

mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl
http://www.stat.gov.pl/lodz
e-

Statystyka województwa ³ódzkiego na tle kraju

Swiatowy Dzieñ Statystyki
Uhonorowanie wielu osiagniec statystyki oraz profesjonalizmu i rzetelnosci jej uslug

20 pazdziernika

  Obchody Œwiatowego Dnia Statystyki to uhonorowanie us³ug œwiadczonych 
 przez globalny system statystyczny na poziomie krajowym i miêdzynarodowym. 
Maj¹ te¿ przyczyniæ siê do popularyzacji wiedzy o roli statystyki w procesie 
 decydowania o kierunkach rozwoju gospodarczego i spo³ecznego, a tak¿e 
  wzmocnienia zaufania do statystyki publicznej.

Województwo ³ódzkie zajmuje obszar 1821,9 tys. ha  - 5,8% powierzchni kraju.  
Województwo ³ódzkie zajmuje obszar 1821,9 tys. ha  - 5,8% powierzchni kraju.  

Województwo ³ódzkie liczy 2533,7 tys. mieszkañców - 6,6% ludnoœci Polski.

Województwo ³ódzkie liczy 2533,7 tys. mieszkañców - 6,6% ludnoœci Polski.

W województwie ³ódzkim na 100 mê¿czyzn przypada 110 kobiet, w Polsce - 107 kobiet.
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W województwie ³ódzkim w 2011 r. 
  oddano do u¿ytkowania  6,0 tys. mieszkañ - 4,6% wszystkich mieszkañ oddanych do u¿ytkowania w Polsce.

Województwo ³ódzkie odwiedzi³o 1048,2 tys. turystów - 4,9% wszystkich turystów, 
                                                                               którzy odwiedzili w tym czasie Polskê.

W 2011 r. województwo ³ódzkie odwiedzi³o 1048,2 tys. turystów - 4,9% wszystkich turystów, 
którzy odwiedzili w tym czasie Polskê, w 296 obiektach zbiorowego zakwaterowania, 

które stanowi³y 4,2% wszystkich obiektów zlokalizowanych w kraju.
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W województwie ³ódzkim oddano do u¿ytkowania  6,0 tys. mieszkañ -
                              - 4,6% wszystkich mieszkañ oddanych do u¿ytkowania w Polsce.

W Polsce 
na 100 mê¿czyzn przypada 107 kobiet.
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³ódzkim na 100 mê¿czyzn 

przypada 110 kobiet 

Kobiety

Mê¿czyŸni

52,3%

47,7%

Mieszkania oddane do u¿ytkowania 
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Zatrzymali siê oni w 296 obiektach zbiorowego zakwaterowania, 
które stanowi³y 4,2% wszystkich obiektów zlokalizowanych w kraju.
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