
Inne aspekty zróżnicowań rozwoju województwa 



Produkcja sprzedana przemysłu (mln zł) w podmiotach zatrudniających >9 osób 

19% 

65% 

85% 



Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych 

Grunty rolne o największej 

przydatności dla rolnictwa 



Dostępność ośrodków stołecznych 



Orientacyjna odległość z centrum  

miast wojewódzkich do najdalej  

położonego punktu w województwie 

Szczecin – 185 km 

Olsztyn – 165 km 

Poznań – 160 km 

Wrocław – 155 km 

Warszawa – 145 km 

Gdańsk – 140 km 

Białystok – 140 km 

Lublin – 135 km 

Rzeszów – 130 km 

Kraków – 125 km 

Łódź – 115 km 

Katowice – 100 km 

Kielce – 90 km 

Bydgoszcz/Toruń – 85 km 

Zielona Góra/Gorzów W. – 75 km 

Opole – 75 km 



Ruch uzdrowiskowy 

Ruch biznesowy/kongresowy 

Ruch krajoznawczy 

Ruch pobytowy 

Bardzo uproszczona klasyfikacja 

dominującego rodzaju ruchu 

Potencjał turystyczny powiatów 



Dostęp do usług publicznych – jako 
uwarunkowanie kształtowania jakości życia 

mieszkańców 



Klasa 

wielkościowa 

miejscowości 

(liczba 

ludności) 

Liczba 

miejscowości 

Liczba ludności 

zamieszkującej 

klasę 

wielkościową 

Udział  

w ogólnej 

liczbie 

miejscowości 

(%) 

Udział  

w ludności 

wiejskiej 

województwa 

(%) 

ponad 1000 108 192874 3,2 22,5 

ponad 800 156 234800 4,6 27,4 

ponad 600 274 315548 8,0 36,9 

ponad 500 362 363525 10,6 42,5 

ponad 400 526 436940 15,4 51,0 

ponad 200 1327 663491 38,8 77,5 

ponad 100 2244 797162 65,6 93,1 

Ocena stanu przygotowania infrastruktury  społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb 
wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych 

Miejscowości wiejskie 



Spośród ponad 3,4 tys. miejscowości wiejskich 
– 32 liczą ponad 2000 mieszkańców – w  tych 
32 miejscowościach mieszka aż 10,5% ogółu 

ludności wiejskiej województwa 

Ocena stanu przygotowania infrastruktury  społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb 
wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych 



Najmniejsze miasto 
Lubień Kujawski (1457) 

Największa miejscowość wiejska 
Białe Błota (6319) 

82 miejscowości 
(24 miasta) 

Ocena stanu przygotowania infrastruktury  społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb 
wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych 



108 miejscowości 
wiejskich i 47 miast 

 
Największe miejscowości 
wiejskie są zdecydowanie 
większe od najmniejszych 

miast 





Miejscowości liczące poniżej 100 
mieszkańców, których jest prawie 
1,2 tys.: 
• stanowią prawie 35% ogółu 

miejscowości województwa,  
• ale ich ludność to niespełna 7% 

ludności wiejskiej województwa  
• i tylko 2,9% ludności całego 

województwa 



 
Aż 13,4% ludności wiejskiej województwa 

zamieszkuje w 79 miejscowościach wiejskich 
będących siedzibami gmin. 

Ocena stanu przygotowania infrastruktury  społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb 
wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych 



14 miejscowości wiejskich 



436 miejscowości wiejskich 



427 miejscowości wiejskich 



170 miejscowości wiejskich 



16 miejscowości wiejskich 



85 miejscowości wiejskich 



 
560 miejscowości wiejskich 

 

 



 
 

229 miejscowości wiejskich 
 



1143 miejscowości wiejskich 
 





Ocena stanu przygotowania infrastruktury  społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb 
wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych 

Ludność wiejska zamieszkująca miejscowości  
wyposażone w usługi 



Wnioski: 

1. Jest całkowicie naturalne, że w zakresie niektórych 
rodzajów usług obszary wiejskie są gorzej wyposażone 

2. Infrastruktura służąca zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb jest rozwinięta stosunkowo równomiernie 

3. Infrastruktura służąca zaspokojeniu potrzeb 
„dodatkowych” oraz prowadzone aktywności są już 
jednak silnie zróżnicowane – i na pewno w jakimś 
stopniu jest to wynik decyzji samorządów (wynikający z 
aspiracji ale też możliwości). Te cechy jednak różnicują 
jakość życia 

4. Bardzo duży wpływ na możliwości rozwojowe gmin ma 
charakter sieci osadniczej – który jest bardzo trwały 

 



dziękuję za uwagę 


