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W strefie przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Euro-

pejskiej po stronie polskiej znajduje się 214 gmin1. 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 najwięcej znajduje się  

w województwie lubelskim – 73, następnie podlaskim – 52, pod-

karpackim – 43, warmińsko-mazurskim – 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 Ukra-

iną (35,6%) i najmniejsza z Rosją (25,3%). Natomiast najwięcej 

ludności mieszka w strefie przygranicznej z Ukrainą (42,2% 

w 2009 r.), następnie z Białorusią (29,3%) i Rosją (28,5%).  

W strefie przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Euro-

pejskiej po stronie polskiej w 2009 r. urodziło się 19,7 tys. dzieci,  

a liczba zgonów wyniosła 19,8 tys. Współczynnik urodzeń Ŝywych 

wyniósł 10,4‰, a współczynnik umieralności – 10,5‰. Współ-

czynniki te były mniej korzystne niŜ w kraju, gdzie wynosiły odpo-

wiednio 11,0‰ i 10,1‰.  

Przyrost naturalny, stanowiący róŜnicę pomiędzy liczbą uro-

dzeń Ŝywych i zgonów, w analizowanej strefie przygranicznej był 

ujemny i wyniósł 171 osób. W przeliczeniu na 1000 ludności 

kształtował się na poziomie -0,1. W tym samym okresie przyrost 

naturalny w Polsce, jak i łącznie w województwach, których gminy 

przynaleŜą do strefy, był dodatni i wyniósł odpowiednio 0,9‰  

i 1,3‰. 

                                                           
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.). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Strefa przygraniczna zde-
limitowana została na podstawie 
definicji zawartej w Rozporzą-
dzeniu (WE) nr 1931/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 20 grudnia 2006 r. przy 
załoŜeniu, Ŝe najmniejszą jed-
nostką administracyjną jest gmi-
na. 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. 

 

 

 

 

 

 

W 2009 r. w strefie przygranicz-
nej przy zewnętrznej granicy 
Unii Europejskiej na terenie 
Polski współczynnik urodzeń 
Ŝywych wyniósł 10,4‰ i był 
niŜszy od współczynnika dla 
kraju (11,0‰). 

Ruch naturalny i migracje ludno ści 
w 2009 roku 
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Analizując strefę przygraniczną według województw moŜna 

zauwaŜyć, Ŝe na terenie trzech województw wystąpił dodatni przy-

rost naturalny. NajwyŜszym przyrostem naturalnym na 1000 lud-

ności charakteryzowała się strefa przygraniczna województwa 

pomorskiego (3,3), następnie podkarpackiego (1,3) i warmińsko- 

-mazurskiego (1,1). Z kolei ujemny przyrost naturalny wystąpił 

w  strefie przygranicznej województw mazowieckiego (-2,9‰), 

podlaskiego (-1,7‰) i lubelskiego (-0,9‰). 

Przyrost naturalny na 1000 ludności w strefie przygranicznej 

poszczególnych województw był niŜszy od wskaźników dla woje-

wództw (mapa 1). 

Mapa 1. Przyrost naturalny na 1000 ludno ści w strefie przy- 
granicznej według województw w 2009 r.  

 

Rozpatrując strefę przygraniczną według poszczególnych od-

cinków granic, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe najkorzystniejszy wskaźnik 

przyrostu naturalnego na 1000 ludności wystąpił w strefie przy 

granicy polsko-rosyjskiej (1,3). Natomiast w strefie przy granicy  

z Ukrainą przyrost naturalny był bliski zera, a w strefie przy granicy 

z Białorusią był ujemny (-1,8 na 1000 ludności). 

Przyrost naturalny na 1000 ludności w strefie przygranicznej 

według odcinków granic przedstawia wykres 1. 
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Współczynnik umieralności 
w strefie przygranicznej wyniósł 
10,5‰ i był mniej korzystny od 
współczynnika dla kraju 
(10,1‰). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyrost naturalny w przelicze-
niu na 1000 ludności w strefie 
przygranicznej kształtował się 
na poziomie -0,1 i był niŜszy niŜ 
w kraju (0,9).  
 



 

Wykres 1. Przyrost naturalny na 1000 ludno
granicznej według odcinków granic

W gminach naleŜących do omawianej 

w 2009 r. zawarto 12,5 tys. mał

1000 ludności wyniosło 6,6. Analogiczny wska

na podobnym poziomie. Najwię

1000 ludności zawarto w strefie przygraniczn

lubelskiego – 6,9, nieco mniej podkarpacki

-mazurskiego – 6,6, a takŜe podlaski

6,2 oraz pomorskiego – 6,1. 

Obok przyrostu naturalnego podstawowym czynnikiem kszta

tującym liczbę ludności i jej 

W gminach naleŜących do strefy przygranicznej przy zewn

granicy UE na terenie Polski w  

dowania z pobytu stałego) wyniósł 22,3 tys. 

napływ ludności (zameldowania na pobyt stały) 

Saldo migracji w przeliczeniu na 1000 ludno

i było niŜsze od wskaźnika dla województw, których gminy prz

naleŜą do strefy przygranicznej (0,3), jak równie

dla Polski (0,0). Spośród osób, które w 2009

na pobyt stały – 4,2% przybyło z zagranicy, natomiast s

osób wymeldowanych z pobytu stałego 

granicę. 

Analizując gminy strefy przygranicznej według województw 

zauwaŜa się, Ŝe tylko w strefie przygranicznej województwa p

morskiego saldo migracji było dodatnie (2,6 na 1000 ludno

Natomiast w strefie przygranicznej pozostałych woje

do migracji było ujemne i kształtował

do -5,3‰ w mazowieckim. Salda migracji w strefie przygranicznej 

poszczególnych województw, z wyj

korzystne, aniŜeli dla województw.

                                                           
2
 Dane o migracjach ludności opracowano na podstawie informacji 

uwzględniają zmian adresu w obrębie tej samej gminy). Napływ ludno
– wymeldowania ze stałego miejsca zamieszkania.
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Przyrost naturalny na 1000 ludno ści w strefie przy - 
granicznej według odcinków granic  w 2009 r.  

 

omawianej strefy przygranicznej  

zawarto 12,5 tys. małŜeństw, co w przeliczeniu na 

. Analogiczny wskaźnik dla kraju był 

Najwięcej związków małŜeńskich na 

strefie przygranicznej województwa 

podkarpackiego – 6,7 i warmińsko- 

podlaskiego i mazowieckiego – po 

Obok przyrostu naturalnego podstawowym czynnikiem kształ-

ci i jej rozmieszczenie są migracje2.  

cych do strefy przygranicznej przy zewnętrznej 

  2009 r. odpływ ludności (wymel-

pobytu stałego) wyniósł 22,3 tys. osób i przewyŜszył 

ci (zameldowania na pobyt stały) o 5,0 tys. osób. 

w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło -2,7  

nika dla województw, których gminy przy-

 do strefy przygranicznej (0,3), jak równieŜ od wskaźnika 

ród osób, które w 2009 r. zameldowały się 

4,2% przybyło z zagranicy, natomiast spośród 

osób wymeldowanych z pobytu stałego – 2,6% wyjechało za 

c gminy strefy przygranicznej według województw 

e tylko w strefie przygranicznej województwa po-

morskiego saldo migracji było dodatnie (2,6 na 1000 ludności). 

Natomiast w strefie przygranicznej pozostałych województw sal-

kształtowało się od -1,6‰ w podlaskim 

Salda migracji w strefie przygranicznej 

oszczególnych województw, z wyjątkiem pomorskiego, były mniej 

eli dla województw. 

                   

ci opracowano na podstawie informacji o zameldowaniach na pobyt stały (informacje te nie 
bie tej samej gminy). Napływ ludności obejmuje zameldowania na pobytu stały, a odpływ 

ze stałego miejsca zamieszkania. 
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W 2009 r. przyrost
1000 ludności w strefie 
granicy z Rosj
i wyniósł 1,3
z Ukrainą był bliski zera
granicy z Białorusi
i wyniósł -1,8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W gminach nale
strefy przygranicznej w 2009
zawarto 6,6 zwi
skich w przeliczeniu na 1000 
ludności, tzn. podobnie jak 
w kraju. 

o zameldowaniach na pobyt stały (informacje te nie 
ci obejmuje zameldowania na pobytu stały, a odpływ 

r. przyrost naturalny na 
1000 ludności w strefie przy 
granicy z Rosją był dodatni 

1,3, przy granicy 
był bliski zera, a przy 
Białorusią był ujemny 

. 

W gminach naleŜących do 
strefy przygranicznej w 2009 r. 
zawarto 6,6 związków małŜeń-
skich w przeliczeniu na 1000 

ci, tzn. podobnie jak 



 

Porównanie salda migracji w strefie przygranicznej przy 

zewnętrznej granicy UE na tle Polski

no na mapie 2. 

Mapa 2. Saldo migracji na 1000 ludno
nicznej według województw

W strefie przygranicznej według

granic występowały ujemne salda migracji. 

z Ukrainą saldo migracji wyniosło

sią: -2,4, z Rosją: -3,0. 

Saldo migracji na 1000 ludnoś

dług odcinków granic prezentuje wykres 

Wykres 2. Saldo migracji na 1000 ludno
nicznej według odcinków granic
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Porównanie salda migracji w strefie przygranicznej przy 

na tle Polski i województw zaprezentowa-

Saldo migracji na 1000 ludno ści w strefie przygra - 
nicznej według województw  w 2009 r.  

 

W strefie przygranicznej według poszczególnych odcinków 

powały ujemne salda migracji. W strefie przy granicy 

o -2,7 na 1000 ludności, z Białoru-

Saldo migracji na 1000 ludności w strefie przygranicznej we-

dług odcinków granic prezentuje wykres 2. 

Saldo migracji na 1000 ludno ści w strefie przygra - 
nicznej według odcinków granic  w 2009 r. 
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W gminach nale
strefy przygranicznej saldo 
migracji na 1000 ludno
w 2009 r. było ujemne
sło -2,7, a dla Polski 
skie zera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W strefie przy granicy z Ukr
iną saldo migracji wyniosło 
na 1000 ludno
-2,4, a przy granicy 
-3,0.  
 

W gminach naleŜących do 
strefy przygranicznej saldo 
migracji na 1000 ludności 

było ujemne i wynio-
, a dla Polski było bli-

W strefie przy granicy z Ukra-
 saldo migracji wyniosło -2,7 

na 1000 ludności, z Białorusią: 
przy granicy z Rosją: 
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STREFA  PRZYGRANICZNA  PRZY  GRANICY  POLSKO- 
-UKRAIŃSKIEJ 

W 2009 r. na terenie gmin województw podkarpackiego i lubel-

skiego wchodzących w skład strefy przygranicznej z Ukrainą od-

notowano 8,6 tys. urodzeń i 8,6 tys. zgonów (w tym 31 niemow-

ląt). Współczynnik urodzeń Ŝywych na 1000 ludności wyniósł 10,4 

i był niŜszy niŜ w kraju (o 0,6). Współczynnik ten miał podobną 

wartość dla gmin omawianej strefy w województwie podkarpackim 

jak i lubelskim. Współczynnik umieralności (10,4‰) był niŜszy od 

współczynnika dla kraju o 0,3 pkt. promilowego, przy czym  

w gminach tej strefy w województwie lubelskim był wyŜszy 

(11,9‰) niŜ w gminach w województwie podkarpackim (9,1‰).  

Występowało duŜe zróŜnicowanie gmin strefy polsko- 

-ukraińskiej ze względu na wartość współczynników urodzeń Ŝy-

wych i umieralności. NajwyŜszy współczynnik urodzeń Ŝywych był  

w gminach wiejskich: Urszulin (16,5‰), Sosnówka i Rokietnica 

(po 14,5‰), a najniŜszy w gminach wiejskich: Przemyśl (6,9‰) 

oraz Cisna (7,0‰). NajwyŜszy współczynnik umieralności był 

w gminie miejsko-wiejskiej Tyszowce (19,3‰) oraz w gminie wiej-

skiej Hanna (18,7‰), zaś najniŜszy w gminie wiejskiej Solina 

(5,5‰) oraz w gminie miejsko-wiejskiej Lesko (6,9‰).  

Dodatni przyrost naturalny odnotowano w 43,3% gmin naleŜą-

cych do strefy przy granicy z Ukrainą. NajwyŜszym wskaźnikiem 

przyrostu naturalnego na 1000 ludności charakteryzowała się 

gmina wiejska Fredropol (5,6) oraz gmina miejsko-wiejska Ole-

szyce (5,1). Z kolei najniŜszy i zarazem ujemny przyrost naturalny 

odnotowano w gminie miejsko-wiejskiej Tyszowce (-9,7) oraz  

w gminie wiejskiej Hanna (-9,1). Przyrost naturalny na 1000 lud-

ności w strefie przygranicznej według gmin przedstawia mapa 3. 

Na terenie gmin województw podkarpackiego i lubelskiego 

wchodzących w skład strefy przygranicznej z Ukrainą w 2009 r. 

zawarto 5,7 tys. związków małŜeńskich, co oznacza, Ŝe na 1000 

ludności przypadało ich 6,9 (o 0,3 więcej niŜ w kraju). Najwięcej 

związków małŜeńskich w przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. 

zawarto w gminach wiejskich Tarnawatka (11,2) oraz Cisna 

(11,0), zaś najmniej w gminach wiejskich Krynice (4,2) oraz 

Trzeszczany (5,0).  

 
 
 
 
 
 
W gminach wchodzących 
w skład strefy przy granicy 
z Ukrainą współczynnik uro-
dzeń Ŝywych jak i umieralności 
kształtował się na poziomie 
10,4‰. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W województwie podlaskim 
występuje gmina Puńsk (powiat 
sejneński), która leŜy w strefie 
przygranicznej zarówno przy 
granicy polsko-rosyjskiej jak 
i polsko-białoruskiej. Natomiast 
w województwie lubelskim 
występuje 16 gmin, które leŜą 
w strefie przygranicznej zarów-
no przy granicy polsko- 
-białoruskiej jak i polsko-ukra-
ińskiej.  
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Mapa 3. Przyrost naturalny na 1000 ludno ści w strefie przy-
granicznej według gmin w 2009 r. 

 

W 2009 r. w wyniku migracji stałych liczba ludności z terenu 

gmin naleŜących do strefy przygranicznej z Ukrainą zmniejszyła 

się o 2,2 tys., co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowiło 

2,7. Na analizowanym obszarze w 2009 r. zameldowało się na 

pobyt stały 7,5 tys. osób, z czego 355 przybyło z zagranicy,  

a wymeldowało się 9,7 tys. osób, w tym 242 z powodu wyjazdu za 

granicę. Dodatnie saldo migracji odnotowano w 22,7% gmin 

wchodzących w skład strefy przy granicy z Ukrainą. NajwyŜsze 

saldo migracji na 1000 ludności wystąpiło w gminach wiejskich 

Włodawa (11,0) oraz Krasiczyn (7,3), a najniŜsze w gminach wiej-

skich Białopole (-14,9) oraz Czarna (-13,3).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
W 2009 r. w strefie przy granicy 
z Ukrainą zawarto 6,9 związków 
małŜeńskich na 1000 ludności, 
tj. o 0,3 więcej niŜ w kraju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W strefie przy granicy z Ukra-
iną w wyniku migracji stałych 
liczba ludności w 2009 r. 
zmniejszyła się o 2,2 tys. 
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STREFA  PRZYGRANICZNA  PRZY  GRANICY  POLSKO- 
-BIAŁORUSKIEJ 

Na terenie gmin województw podlaskiego, lubelskiego  

i mazowieckiego wchodzących w skład strefy przygranicznej  

z Białorusią w 2009 r. urodziło się 5,8 tys. dzieci, natomiast zmarło 

6,9 tys. osób (w tym 28 niemowląt). Współczynnik urodzeń Ŝywych 

na 1000 ludności wyniósł 10,2 (o 0,8 niŜszy niŜ w kraju), w tym dla 

gmin omawianej strefy w województwie lubelskim – 11,2, mazo-

wieckim – 10,0 oraz podlaskim – 9,4. Współczynnik umieralności 

na 1000 ludności wyniósł 12,0 (o 1,9 wyŜszy niŜ dla kraju), przy 

czym najwyŜszy był w gminach tej strefy w województwie mazo-

wieckim (12,9), nieco niŜszy w podlaskim (12,4) i najniŜszy w lu-

belskim (11,4). 

Najwięcej urodzeń Ŝywych na 1000 ludności odnotowano 

w gminie wiejskiej Urszulin (16,5) oraz w gminie miejskiej Między-

rzec Podlaski (15,1), a najmniej w gminach wiejskich: CzyŜe i Du-

bicze Cerkiewne (po 5,0) oraz Orla (5,3). Z kolei stosunkowo naj-

większą liczbę zgonów odnotowano w gminach wiejskich Dubicze 

Cerkiewne (gdzie na 1000 ludności przypadało 27,4) oraz Orla 

(25,9). Natomiast najniŜszą wartość współczynnik umieralności 

przyjął w mieście na prawach powiatu Biała Podlaska (7,2 na 1000 

ludności) oraz w gminie miejskiej Bielsk Podlaski (7,5).  

Dodatni przyrost naturalny odnotowano w 22,9% gmin naleŜą-

cych do strefy przy granicy z Białorusią, w tym największy 

w gminie miejskiej Międzyrzec Podlaski (4,5‰) oraz w gminie 

wiejskiej Urszulin (4,4‰). NajniŜszy przyrost naturalny był w gmi-

nach wiejskich Dubicze Cerkiewne (-22,4‰) oraz Orla (-20,7‰). 

W 2009 r. w strefie przy granicy z Białorusią zawarto 3,7 tys. 

związków małŜeńskich. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

przypadło 6,5 nowo zawartych małŜeństw (o 0,1 mniej niŜ w kra-

ju), przy czym współczynnik ten kształtował się od 2,7 w gminach 

wiejskich Narew i Mielnik do 9,8 w gminie wiejskiej Nowinka. Mał-

Ŝeństwa na 1000 ludności w strefie przygranicznej według gmin  

w 2009 r. ilustruje mapa 4. 

W 2009 r. w wyniku migracji stałych liczba ludności z terenu 

gmin naleŜących do strefy przygranicznej z Białorusią zmniejszyła 

się o 1,4 tys., co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowiło 

2,4. Oznacza to, Ŝe liczba osób wymeldowanych w ciągu roku 

przekroczyła liczbę osób zameldowanych w tym okresie, podobnie 

jak w przypadku gmin leŜących przy granicy z Ukrainą. W gminach 

znajdujących się w strefie przy granicy z Białorusią w 2009 r. wy-

meldowało się z pobytu stałego 6,6 tys. osób, w tym 132 z powodu 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
W strefie przy granicy 
z Białorusią współczynnik uro-
dzeń Ŝywych w 2009 r. kształ-
tował się na poziomie 10,2‰, 
a współczynnik umieralności – 
12,0‰.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2009 r. w strefie przy granicy 
z Białorusią zawarto 6,5 związ-
ków małŜeńskich na 1000 lud-
ności, tj. o 0,1 mniej niŜ w kraju. 
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wyjazdu za granicę, a zameldowało się na pobyt stały 5,3 tys. 

osób, z czego 151 przybyło z zagranicy. Dodatnie saldo migracji 

odnotowano w 19,3% gmin wchodzących w skład strefy przy gra-

nicy z Białorusią. NajwyŜsze saldo migracji na 1000 ludności wy-

stąpiło w gminie miejsko-wiejskiej Supraśl (15,7), a najniŜsze  

w gminie miejskiej Włodawa (-8,5). 

Mapa 4. MałŜeństwa na 1000 ludno ści w strefie przygranicznej 
według gmin w 2009 r. 

 

STREFA  PRZYGRANICZNA  PRZY  GRANICY  POLSKO- 

-ROSYJSKIEJ 

Na terenie gmin województw pomorskiego, warmińsko- 

-mazurskiego oraz podlaskiego wchodzących w skład strefy przy 

 
 
 
 
 
 
W strefie przy granicy z Biało-
rusią w wyniku migracji stałych 
liczba ludności w 2009 r. 
zmniejszyła się o 1,4 tys. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W strefie przy granicy z Rosją 
współczynnik urodzeń Ŝywych 
w 2009 r. wyniósł 10,9‰, 
a współczynnik umieralności – 
9,5‰.  
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granicy z Rosją w 2009 r. odnotowano 6,0 tys. urodzeń i 5,3 tys. 

zgonów (w tym 39 niemowląt). Współczynnik urodzeń Ŝywych na 

1000 ludności wyniósł 10,9 (o 0,1 niŜszy niŜ w kraju), w tym dla 

gmin omawianej strefy w województwie warmińsko-mazurskim – 

11,0, pomorskim – 10,6 oraz podlaskim – 10,4. Z kolei współczyn-

nik umieralności na 1000 ludności wyniósł 9,5 (o 0,6 niŜszy niŜ  

w kraju), przy czym najwyŜszy był w gminach tej strefy w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim (9,9), nieco niŜszy w podlaskim 

(8,3) i najniŜszy w pomorskim (7,3). 

NajwyŜszy współczynnik urodzeń Ŝywych odnotowano w gmi-

nach wiejskich Płoskinia (16,8‰) oraz Kowale Oleckie (13,8‰),  

a najniŜszy w gminach wiejskich: Budry (8,0‰) i Puńsk (8,4‰). 

Z kolei najwyŜszy współczynnik umieralności był w gminach wiej-

skich Jeleniewo (14,1‰) oraz Przerośl (12,8‰), a najniŜszy  

w gminie miejskiej Krynica Morska (4,5‰) i w gminie wiejskiej 

GiŜycko (6,6‰).  

Dodatni przyrost naturalny odnotowano w 64,7% gmin naleŜą-

cych do strefy przy granicy z Rosją, w tym największy w gminie 

miejskiej Krynica Morska (6,0‰) oraz w gminie wiejskiej Płoskinia 

(5,9‰). NajniŜszy przyrost naturalny był w gminach wiejskich 

Przerośl (-3,9‰) oraz Puńsk (-2,3‰). 

W 2009 r. w strefie przy granicy z Rosją zawarto 3,6 tys. 

związków małŜeńskich. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

zawarto 6,5 małŜeństw (o 0,1 mniej niŜ w kraju), przy czym współ-

czynnik ten kształtował się od 2,5 w gminie wiejskiej Kętrzyn do 

10,6 w gminie wiejskiej Budry.  

W 2009 r. w wyniku migracji stałych liczba ludności z terenu 

gmin naleŜących do strefy przygranicznej z Rosją zmniejszyła się  

o 1,7 tys., co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowiło 3,0. 

W omawianych gminach tej strefy liczba osób wymeldowanych  

z pobytu stałego wyniosła 7,0 tys., w tym 210 z powodu wyjazdu 

za granicę, a zameldowanych na pobyt stały – 5,3 tys., z czego 

255 przybyło z zagranicy. Dodatnie saldo migracji odnotowano  

w 17,6% gmin wchodzących w skład strefy przy granicy z Rosją. 

NajwyŜsze saldo migracji na 1000 ludności wystąpiło w gminach 

wiejskich Suwałki i Jeleniewo (po 8,9), a najniŜsze w gminie wiej-

skiej Dubeninki (-11,2). Saldo migracji na 1000 ludności w strefie 

przygranicznej według gmin prezentuje mapa 5. 

 
 
 
 
 

 
 
 
W 2009 r. w strefie przy granicy 
z Rosją zawarto 6,5 związków 
małŜeńskich na 1000 ludności, 
tj. o 0,1 mniej niŜ w kraju. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W strefie przy granicy z Rosją 
w wyniku migracji stałych liczba 
ludności w 2009 r. zmniejszyła 
się o 1,7 tys. 
 



10 

 

Mapa 5. Saldo migracji na 1000 ludno ści w strefie przygra-
nicznej według gmin w 2009 r. 

 
 

 

W strefie przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Euro-

pejskiej wszystkie analizowane wskaźniki w porównaniu z Polską 

kształtowały się na mniej korzystnym poziomie – i tak współ-

czynnik urodzeń Ŝywych był niŜszy niŜ w kraju, z kolei współczyn-

nik umieralności był wyŜszy, przyrost naturalny ujemny  

i saldo migracji równieŜ ujemne. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe 

sytuacja w strefie przygranicznej była zróŜnicowana przy po-

szczególnych odcinkach granicy, w województwach czy gminach. 

Utrzymywanie się niekorzystnych tendencji w dłuŜszym okresie 

moŜe skutkować dalszym wyludnianiem się terenów przygranicz-

nych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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