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INFORMACJE SYGNALNE 

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

 

 

 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
r. populacja w województwie łódzkim liczyła 2410,3 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza 
o 5,1% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Na terenie województwa zlokalizowanych 
było 1 041,8 tys. mieszkań, tj. o 6,6 więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r. 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Według ostatecznych wyników NSP 2021 w województwie łódzkim 31 marca 2021 r. mieszkało 
2 410 286 osób, wśród których 47,6% stanowili mężczyźni, a 52,4% kobiety. W porównaniu z 
wynikami NSP 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o 128 391 osób, tj. o 5,1%. Liczba 
mężczyzn uległa zmniejszeniu o 61 792 (tj. 5,1%), a kobiet o 66 599 (tj. 5,0%). 

Mieszkańcy województwa łódzkiego stanowili 6,3% ludności Polski, to o 0,3 p. proc. mniej niż 
w 2011 r. Województwo pozostaje na 6 miejscu w kraju pod względem liczby mieszkańców, ale 
znajduje się w grupie 12 województw, w których liczba ludności w ciągu dekady zmniejszyła 
się. Pod względem wielkości ubytku ludności województwo łódzkie znalazło się na 4 miejscu, 
za województwami: świętokrzyskim (-6,6%), opolskim (-6,1%) i lubelskim (-5,7%). 

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

Wyszczególnienie 

2011 2021 

w liczbach 
bezwzględ

nych 
w % 

w liczbach 
bezwzględ

nych 
w % 2011=100 

Ogółem  2 538 677  100,0  2 410 286  100,0  94,9 

Miasta  1 621 763  63,9  1 495 773  62,1  92,2 

Wieś  916 914  36,1  914 513  37,9  99,7 

W miastach województwa łódzkiego mieszkało 1495,8 tys. osób, czyli 62,1% populacji regionu. 
Mimo, iż udział ten zmniejszył się w porównaniu z 2011 r. o 1,8 p. proc., pozostaje wyższy niż w 
skali kraju (w Polsce 59,8%). Na terenach wiejskich natomiast zamieszkiwało 914,5 tys. osób – 
37,9% ogółu mieszkańców województwa.  

  

Liczba ludności województwa 
zmniejszyła w ciągu dekady o 
128,4 tys. osób  

 6,6% 
Wzrost liczby mieszkań w 
porównaniu z wynikami NSP 2011 

5,1% 
Spadek liczby ludności w 
porównaniu z wynikami NSP 2011 
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Wykres 1. Ludność w województwie łódzkim według płci i wieku w 2021 r. 
 Stan w dniu 31 marca  

Analiza danych w przekroju terytorialnym wskazuje, że w większości, bo w 133 z 177 gmin, 
odnotowano spadek liczby mieszkańców w porównaniu ze wynikami NSP 2011. Największy 
ubytek ludności dotyczył gmin wiejskich: Grabów (spadek liczby ludności o 13,4%), Łanięta (o 
12,9%), Nowe Ostrowy (o 12,1%) oraz Zduny i Łęki Szlacheckie (o 11,8%). W 44 gminach 
województwa łódzkiego zanotowana w NSP 2021 liczba ludności była wyższa niż przed 
dziesięcioma laty. Najwyższy wzrost dotyczył gmin wiejskich: Pabianice (wzrost o 31,8%), 
Nowosolna (o 29,3%), Kleszczów (o 28,7%), Zgierz (o 26,9%), Bełchatów (o 22,2%) oraz 
Lutomiersk (o 20,2%). Wśród gmin, których dotyczył wzrost liczby mieszkańców znalazły się 
przede wszystkim gminy wiejskie bądź miejsko-wiejskie leżące w otoczeniu większych 
ośrodków miejskich, jak: Łódź, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz. 
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Mapa 1. Zmiana liczby ludności w województwie łódzkim w latach 2011-2021 

W województwie łódzkim w dniu 31.03.2021 r. kobiety stanowiły 52,4%. Przewagę kobiet 
notuje się zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Wskaźnik feminizacji – liczba 
kobiet na 100 mężczyzn – nie zmienił się w okresie 2011-2021 i wyniósł 110. W 2021 r. w 
miastach województwa łódzkiego poziom wskaźnika wyniósł 115, a na terenach wiejskich 101 i 
w obu przypadkach pozostał na poziomie z 2011 r. Wskaźnik feminizacji w województwie 
łódzkim był wyżywszy niż w skali Polski (dla kraju ogółem to 107) i najwyższy wśród 
wszystkich województw. 

Wśród gmin województwa łódzkiego wskaźnik feminizacji wyższy niż województwie 
odnotowano niemal wyłącznie w gminach miejskich: Łódź (119), Pabianice i Łęczyca (116), 
Kutno (115), Zgierz, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Ozorków, Łowicz, 
Konstantynów Łódzki (114), Sieradz (113), Głowno, Brzeziny, Zduńska Wola (112), Koluszki 
(gmina miejsko-wiejska) i Radomsko (111). Natomiast w 43 gminach (wszystkie to gminy 
wiejskie) liczba mężczyzn przewyższała liczbę kobiet. Najniższy wskaźnik feminizacji dotyczył 
gmin: Łanięta (91), Ładzice (92), Wielgomłyny (94) oraz Mniszków (95).  
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Mapa 2. Wskaźnik feminizacji w województwie łódzkim w 2021 r.  
  Stan w dniu 31 marca 

Gęstość zaludnienia, według danych NSP 2021, wyniosła w województwie łódzkim 132 osoby 
na 1 km2. Wskaźnik ten zmniejszył się w ciągu dekady o 7 osób/km2. W kraju przeciętnie na 1 
km2 przypadły 122 osoby (w 2011 r. 123 osoby). Województwo łódzkie znajduje się na 5 miejscu 
wśród województw pod względem gęstości zaludnienia, za województwami: śląskim (357 
osób na 1 km2), małopolskim (226), mazowieckim (155) i dolnośląskim (146). 
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Mapa 3. Gęstość zaludnienia w województwie łódzkim w 2021 r.  
 Stan w dniu 31 marca 

Ostateczne wyniki NSP 2021 wskazują, że w okresie międzyspisowym o 5,8%, do 415,8 tys. 
osób, zmniejszyła się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Udział tej grupy obniżył się z 
17,4% do 17,2%. W stosunku do NSP 2011 zmniejszyła się także zarówno liczba, jak i udział 
osób w wieku produkcyjnym odpowiednio o 220,4 tys. (do 1395,2 tys. ) i o 5,8 p. proc. (do 
57,9%). Wyraźnie natomiast zwiększył się udział osób w wieku poprodukcyjnym — z 19,0% do 
24,9%, a liczebność tej populacji zwiększyła się o 117,8 tys. osób (do 599,3 tys.). 

Konsekwencją tej zmiany jest wzrost współczynnika obciążenia demograficznego. W 2021 r. 
na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 73 osoby w wieku nieprodukcyjnym, 
czyli o 16 osób więcej niż w 2011 r. W skali Polski współczynnik obciążenia demograficznego 
zwiększył się o 14 z 55 do 69 osób. 

 

Wykres 2. Ludność w województwie łódzkim według ekonomicznych grup wieku  

 



 

 

6 

Według ostatecznych danych NSP 2021 w województwie łódzkim co piaty jego mieszkaniec 
miał 65 lub więcej lat. Województwo łódzkie charakteryzuje się najwyższym wśród 
województw odsetkiem osób starszych (20,9%). W skali Polski udział ten wyniósł 18,6% i 
wzrósł w okresie 2011-2021 o 5,0 p. proc., podczas gdy w województwie łódzkim zwiększył się 
o 5,8 p. proc. Odsetek przewyższający 20% odnotowano także w województwie 
świętokrzyskim. 

W przekroju regionalnym w województwie łódzkim najwyższy odsetek ludności w wieku 65 lat 
i więcej odnotowano w gminie wiejskiej Żytno (24,3%) oraz z gminach miejskich: Łódź (24,1%), 
Kutno (23,8%), Pabianice i Głowno (23,5%). Najmniejszy udział ta grupa ludności stanowiła w 
gminach wiejskich: Kleszczów (11,3%), Pabianice (13,9%), Brójce i Bełchatów (14,3%) oraz 
Zduńska Wola (15,0%).  

Wzrost udziału osób starszych w lokalnej społeczności odnotowano we wszystkich gminach 
województwa łódzkiego. Znaczący wzrost, przekraczający 9 p. proc. wystąpił w gminach 
miejskich: Bełchatów (wzrost o 10,1 p. proc), Rawa Mazowiecka (wzrost o 9,9 p. proc), Kutno i 
Łowicz (o 9,3 p. proc. więcej). Niewielki wzrost, poniżej 1 p. proc., dotyczył gmin wiejskich: 
Regnów, Kleszczów, Łowicz, Skierniewice, Nowy Kawęczyn. 

Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w województwie 
łódzkim w 2021 r.  

 Stan w dniu 31 marca 
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Indeks starości – liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0-14 
lat – w województwie łódzkim wzrósł w okresie dekady o 35 i w 2021 r. wyniósł 143 osoby. 
W skali kraju indeks starości zwiększył się o 30 do poziomu 119. Wskaźnik wyższy niż w 
województwie łódzkim odnotowano tylko w województwie świętokrzyskim (146), natomiast 
najwyższy wzrost jego wartości dotyczył województwa zachodniopomorskiego (wzrost o 49) 
oraz województw: świętokrzyskiego i lubuskiego (wzrost o 42). 

Mapa 5. Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0–14 lat 
(indeks starości) w województwie łódzkim w 2021 r.  

 Stan w dniu 31 marca 

Najwyższą wartość indeksu starości w gminach województwa łódzkiego, na podstawie danych 
NSP 2021, wyznaczono dla Łodzi – 193 osoby w wieku 65 lat i więcej przypadające na 100 osób 
w wieku 0–14 lat. Wysokie wartości, powyżej 180, odnotowano także w gminach: Żytno (gmina 
wiejska) oraz Kutno, Głowno, Pabianice (gminy miejskie). Najniższy poziom wskaźnika 
dotyczył gminy wiejskiej Kleszczów – 50 osób. Wartość indeksu starości w okresie 2011-2021 
zwiększyła się w 170 (ze 177) gminach. Najwyższy wzrost (powyżej 60 osób) dotyczył gmin 
miejskich: Głowno, Łowicz, Kutno, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, 
Sieradz, Radomsko. W 6 gminach: Pabianice, Skierniewice, Kleszczów, Nowy Kawęczyn, 
Maków i Rokiciny wartość tego indeksu spadła, a w 1 gminie (Łowicz) nie uległ zmianie. 
Wszystkie te gminy to gminy wiejskie.  
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Mieszkania i budynki  

Ostateczne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że 31 
marca 2021 r. na terenie województwa łódzkiego znajdowało się 1 041,8 tys. mieszkań, które 
zlokalizowane były w 460,7 tys. budynków. W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba 
mieszkań wzrosła o 6,6%, a liczba budynków o 16,5%. Mieszkania zlokalizowane w 
województwie łódzkim stanowiły 6,8% mieszkań w Polsce (w 2011 r. 7,2%), natomiast budynki 
6,8% budynków w Polsce (w 2011 r. 6,5%) 

W okresie 2011-2021 w skali całego kraju liczba mieszkań zwiększyła się o 12,8%, a liczba 
budynków o 12,6%. Województwo łódzkie należy do województw, obok opolskiego i 
świętokrzyskiego, o najmniejszej skali wzrostu liczby mieszkań.  

Tablica 2. Mieszkania i budynki w województwie łódzkim 
 Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w liczbach bezwzględnych 2011=100 

Mieszkania  977 189  1 041 795  106,6 

Budynki  395 606  460 741  116,5 

Mapa 6. Zmiana liczby mieszkań w województwie łódzkim w latach 2011-2021 

W porównaniu z wynikami NSP 2011, ponad 30% wzrost liczby mieszkań odnotowano w 5 
gminach wiejskich: Kleszczowie (wzrost o 38,9%), Pabianicach (o 38,3%), Andrespolu (o 
33,6%), Nowosolnej (o 32,5%) oraz Bełchatowie (o 30,7%). W Łodzi liczba mieszkań wzrosła o 
7,1%. W 32 gminach województwa łódzkiego wyniki NSP 2021 wskazały na ubytek mieszkań, 
największy odnotowano w Górze Świętej Małgorzaty (spadek o 15,6%) oraz Grabowie (spadek 
o 11,3%).  

W okresie 2011-2021 liczba 
mieszkań wzrosła o 6,6%, a 
liczba budynków o 16,5% 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Łodzi 

Dyrektor Piotr Ryszard Cmela 
Tel: 42 684 56 11 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

 

Tel: 42 683 91 91, 42 683 91 92 

Współpraca z Mediami 

Tel: 42 683 90 19, 510 99 33 99 

e-mail: promocjeldz@stat.gov.pl 

lodz.stat.gov.pl 

@Lodz_STAT 

@UrzadStatystycznywLodzi 

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

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

Temat dostępny w bazach danych 

Banku Danych Lokalnych >Narodowe Spisy Powszechne> NSP 2021 - LUDNOŚĆ 

Banku Danych Lokalnych >Narodowe Spisy Powszechne> NSP 2021 - BUDYNKI 

Banku Danych Lokalnych >Narodowe Spisy Powszechne> NSP 2021 - MIESZKANIA 

 

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-wstepne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,8,1.html
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
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/
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
https://lodz.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Lodz_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywLodzi/

