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1. Wskaźniki profilowe 

Lp. Nazwa kategorii/wskaźnik Wartość 
2016 2017 2018 2019 2020 

 Ludzie  
1. Całkowita populacja miasta  340 466 339 850 339 682 339 784 338 586 
2. Gęstość zaludnienia [osób/km2] 2 309  2 305 2 303 2 304 2 296 
3. Odsetek ludności kraju [%] 0,89 0,88 0,88 0,89 0,88 
4. Odsetek osób, które są dziećmi (0—14 lat) [%] 14,02 14,28 14,52 14,72 14,86 
5. Odsetek osób, które są młodzieżą (15—24 lat) [%] 9,04 8,87 8,64 8,51 8,53 
6. Odsetek osób, które są dorosłymi (25—64 lat) [%] 58,65 57,86 57,18 56,56 55,86 
7. Odsetek osób, które są seniorami (65+ lat) [%] 18,29 18,98 19,65 20,21 20,75 

8. Stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet (liczba mężczyzn na 100 
kobiet) 85,47 85,51 85,57 85,60 85,64 

9. Roczna zmiana liczby ludności –0,08 –0,18 –0,05 0,03 0,35 
10. Współczynnik obciążenia ludności [%] 47,73 49,85 51,91 53,69 55,32 
11. Odsetek osób, które zostały urodzone na terenie innego kraju [%] — — — — — 
12. Odsetek osób, które są nowymi imigrantami [%] — — — — — 
13. Odsetek mieszkańców, którzy nie są obywatelami [%] — 0,87 1,14 1,30 1,17 

 Mieszkalnictwo  
14. Łączna liczba gospodarstw domowych 144 444 (NSP 2011) 
15. Liczba zajmowanych jednostek mieszkalnych (własność i wynajem) 149 506 152 118 154 926 154 147 159 187 
16. Liczba osób na jednostkę mieszkalną 2,28 2,23 2,19 2,16 2,13 
17. Zagęszczenie miejsc zamieszkania [na km2] 1  013,81 1 031,52 1 050,56 1 065,62 1 079,45 

 Gospodarka  
18. Średni dochód gospodarstwa domowego [USD] — — — — — 
19. Roczna stopa inflacji na podstawie średniej z ostatnich 5 lat [%] 0,62 0,28 0,42 0,88 1,74 
20. Koszty utrzymania — — — — — 
21. Rozkład dochodów (współczynnik Giniego) 0,304 0,298 — — — 

22. PKB na jednego mieszkańca kraju [USD] 12 431,6 13 857,0 15 420,9 15 559,58 — 

23. Produkt miejski brutto na mieszkańca [USD] — — — — — 
24. Produkt miejski brutto jako procent PKB kraju — — — — — 
25. Zmiana procentowa zatrudnienia na podstawie ostatnich 5 lat [%] 3,44 4,50 6,02 4,91 2,77 

 Położenie geograficzne i klimat  
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Lp. Nazwa kategorii/wskaźnik Wartość 
2016 2017 2018 2019 2020 

26. Region Europa Środkowa 
27. Klimat umiarkowany 
28. Powierzchnia miasta [km2] 147,47  
29. Odsetek powierzchni niezamieszkałych — 
30. Liczba gatunków rodzimych — 
31. Średnia roczna temperatura powietrza [°C] 8—9 8—9 9—10 9,9 9,6 
32. Średnia roczna suma opadów [mm] 698,4  612,0 478,8  530,7  698,0  
33. Średnie roczne opady śniegu — — — — — 

2. Zestawienie wartości wskaźników zgodnych z Normą ISO 37120 

Lp. Nazwa kategorii/wskaźnik 
Wartość 

2016 2017 2018 2019 2020 
 5. Gospodarka  

5.1 Miejska stopa bezrobocia [%] 7,2 6,2 5,5 5,0 5,6 

5.2 
Szacowana wartość nieruchomości komercyjnych i przemysłowych 
jako odsetek całkowitej oszacowanej wartości wszystkich nierucho-
mości 

b.d. 

5.3 Odsetek mieszkańców miasta żyjących w ubóstwie [%] 2,88 2,46 2,07 1,69 1,67 
5.4 Odsetek osób zatrudnionych na pełny etat [%] 36,52 36,92 37,40 37,38 37,04 
5.5 Stopa bezrobocia wśród młodzieży [%] 8,4 7,6 8,1 8,0 9,0 
5.6 Liczba firm na 100 000 mieszkańców  13 062,68 13 354,72 13 350,13 13 590,99 14 200,82 
5.7 Liczba nowych patentów na 100 000 mieszkańców na rok 44,64 38,55 35,62 54,45 33,96 

 6. Edukacja 
6.1 Odsetek dziewcząt uczęszczających do szkół [%] 99,70 99,86 99,83 — — 

6.2 Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową: wskaźnik 
ukończenia [%]  99,9 b.d. b.d. — 99,75 

6.3 Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią: stopa ukończenia 
[%]   98,15 98,77 b.d. — 99,20 

6.4 Stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli szkół podstawowych
  8,26 8,90 8,90 8,15 8,12 

6.5 Odsetek chłopców uczęszczających do szkół [%] 99,80 99,21 99,75 — — 
6.6 Odsetek młodzieży uczęszczającej do szkół [%] 99,8 99,8 99,9 — 97,16 

6.7 Liczba uzyskanych tytułów w szkolnictwie wyższym na 100 000 
mieszkańców  27 063,09 (2011 r.) 
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Lp. Nazwa kategorii/wskaźnik 
Wartość 

2016 2017 2018 2019 2020 
 7. Energia 

7.1 Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym 
na mieszkańca [kWh/rok] 687,5 696,2 714,3 714,5 724,6 

7.2 Odsetek mieszkańców miasta objętych legalną dostawą energii 
elektrycznej [%] 99,980 99,980 99,980 99,948 99,999 

7.3 Zużycie energii przez budynki publiczne na rok [kWh/m2] 86,39 87,37 87,26 79,04 72,14 

7.4 Odsetek całkowitej energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych, jako 
część całkowitego miejskiego zużycia energii [%] 0,013 0,026 0,039 0,137 0,328 

7.5 Całkowite zużycie energii na mieszkańca [kWh/rok] 2 792 2 821 2 921 2 944 2 874 
7.6 Średnia liczba przerw w dostawie energii na klienta na rok 0,007 0,006 0,004 0,003 0,003 
7.7 Średnia długość przerw w dostawie energii [h] – 1 ,90 1,87  1,71 1,36 

 8. Środowisko  
8.1 Stężenie drobnego pyłu zawieszonego (PM 2,5) [µg/m3] 22,80 21,30 21,70 18,00 17,00 
8.2 Stężenie pyłu zawieszonego (PM 10) [µg/m3] 28,00 29,70 30,60 24,00 21,50 
8.3 Emisja gazów cieplarnianych [mierzona w tonach na mieszkańca] 6,47 (2014 r.) 6,09 (2015 r.) 6,33 (2016 r.) 4,95 (2017 r.) 5,28 (2018 r.) 
8.4 Stężenie NO2 (ditlenku azotu) 21,70 21,70 21,60 19,0 17,20 
8.5 Stężenie SO2 (ditlenku siarki) 3,80 5,20 4,80 4,80 4,40 
8.6 Stężenie O3 (ozonu) 37,40 48,00 48,8 50,6 43,1 
8.7 Hałas  49,79 
8.8 Zmiany procentowe w zakresie liczby gatunków rodzimych [%] — 

 9. Finanse 

9.1 Stopa obsługi zadłużenia (wydatki związane z obsługą zadłużenia 
jako odsetek dochodów własnych gminy) [%] 2,84 2,89 2,77 2,78 2,16 

9.2 Wydatki majątkowe jako odsetek wszystkich wydatków [%] 11,76 16,32 20,16 13,81 11,25 
9.3 Dochody własne jako odsetek wszystkich dochodów [%] 53,03 51,82 50,16 53,21 49,80 
9.4 Podatki pobrane jako odsetek podatków naliczonych [%] 97,76 100,36 98,97 98,53 98,93 

 10. Reagowanie na pożar i inne zagrożenia   
10.1 Liczba strażaków na 100 000 mieszkańców 55,51 58,27 62,13 58,86 58,48 
10.2 Liczba zgonów wskutek pożarów na 100 000 mieszkańców 0,88 2,06 1,18 0,88 1,18 

10.3 Liczba zgonów wskutek klęsk żywiołowych na 100 000 mieszkań-
ców 0 0 0 0 0 

10.4 Liczba strażaków zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz 
strażaków ochotników na 100 000 mieszkańców 3,52 3,53 3,53 2,94 3,25 
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Lp. Nazwa kategorii/wskaźnik 
Wartość 

2016 2017 2018 2019 2020 

10.5 Czas reakcji służb ratowniczych od otrzymania pierwszego wezwa-
nia 12 min 13 min 53 s 13 min  42 s  — — 

10.6 Czas reakcji straży pożarnej od otrzymania pierwszego wezwania  7 min 6 s 7 min 7 min 7 min 23 s 7 min 29 s 
 11. Administracja   

11.1 Frekwencja głosujących w ostatnich wyborach lokalnych [%] 41,02 
 (2014 r.) 

54,71 
(2018 r.) 

11.2 
Odsetek kobiet wybranych do sprawowania urzędu na poziomie pu-
blicznej administracji miejskiej wśród wszystkich osób wybranych 
[%] 

19,35 
(2014 r.) 

25,81 
(2018 r.) 

11.3 Odsetek kobiet zatrudnionych w administracji miejskiej [%] 67,72 68,56 67,74 67,90 67,75 

11.4 Liczba wyroków skazujących za korupcję i/lub przekupstwo repre-
zentantów miasta na 100 000 mieszkańców – 0 0 0 0 

11.5 Reprezentacja mieszkańców: liczba lokalnych reprezentantów wy-
branych na urząd na 100 000 mieszkańców 9,11 9,12 9,13 9,12 9,16 

11.6 Liczba zarejestrowanych wyborców jako odsetek liczby mieszkań-
ców w wieku uprawniającym do głosowania – 97,91 97,43 98,40 98,40 

 12. Zdrowie   
12.1 Średnia długość życia 78,50 78,34 78,10 78,15 77,00 
12.2 Liczba łóżek szpitalnych na 100 000 mieszkańców 1 114,94 1 130,79 1 136,36 1 018,29 1 171,93 
12.3 Liczba lekarzy na 100 000 mieszkańców 804,49 772,69 773,66 782,26 773,22 
12.4 Śmiertelność poniżej 5 r.ż. na 1 000 żywych urodzeń 3,50 4,75 6,08 4,15 5,02 
12.5 Liczba pielęgniarek i położnych na 100 000 mieszkańców 1 582,24 1 618,66 1 567,35 1 566,29 1 578,03 

12.6 Liczba lekarzy praktykujących w zakresie zdrowia psychicznego na 
100 000 mieszkańców 72,84 81,51 85,37 132,73 137,04 

12.7 Odsetek samobójstw na 100 000 mieszkańców [%]   16,15 25,31 15,31 14,13 13,88 
 13. Rekreacja 

13.1 Liczba m2 publicznej wewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej na 
mieszkańca 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 

13.2 Liczba m2 publicznej zewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej na 
mieszkańca 1,65 1,72 1,74 1,74 1,76 

 14. Bezpieczeństwo 
14.1 Liczba funkcjonariuszy policji na 100 000 mieszkańców 497,84 537,30 546,98 569,19 566,47 
14.2 Liczba przestępstw przeciwko życiu na 100 000 mieszkańców 4,70 2,06 3,53 1,77 2,95 
14.3 Przestępstwa przeciwko mieniu na 100 000 mieszkańców 1 107,89 1 240,55 905,85 892,92 912,03 
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Lp. Nazwa kategorii/wskaźnik 
Wartość 

2016 2017 2018 2019 2020 

14.4 Czas reakcji policji od otrzymania pierwszego wezwania  11 min 52 s 14 min 01 s 17 min 55 s 

8 min 37 s – 
pilne 

22 min 58 s – 
zwykłe 

8 min 35 s – 
pilne 

22 min 09 s – 
zwykłe 

14.5 Odsetek przestępstw z użyciem przemocy na 100 000 mieszkańców 
[%] 143,92 149,18 153,38 152,74 134,68 

 15. Schroniska 
15.1 Odsetek mieszkańców miasta żyjących w slumsach [%] 0,14 0,12 0,13 0,08 0,09 
15.2 Liczba bezdomnych na 100 000 mieszkańców 91,93 81,55 — 81,52 116,66 

15.3 Odsetek gospodarstw domowych istniejących bez zarejestrowa-
nego tytułu prawnego [%] — 

 16. Odpady stałe   

16.1 Odsetek mieszkańców miasta objętych usługą regularnego odbioru 
odpadów stałych (gospodarstwa domowe) [%] 100 100 100 100 100 

16.2 Całkowita ilość odbieranych stałych odpadów komunalnych na 
mieszkańca [t] 0,34 0,35 0,36 0,40 0,40 

16.3 Odsetek stałych odpadów miasta, które są poddawane recyklingowi 
[%] 9,63 9,28 16,95 17,04 16,52 

16.4 Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych na składowi-
sku spełniającym wymagania sanitarne [%] 21,89 2,01 2,48 0,10 0,15 

16.5 Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych w spalarni 
[%] 0,1 0 0 0 0 

16.6 Odsetek stałych odpadów miasta spalanych na powietrzu [%] 0 0 0 0 0 

16.7 Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych na otwartych 
składowiskach odpadów [%] 21,89 2,01 2,48 0,10 0,15 

16.8 Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych innymi meto-
dami [%] 0,28 0,41 2,88 0,10 0,15 

16.9 Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na mieszkańca [t] 0,000073 0,000042 0,000083 0,000424 0,000157 

16.10 Odsetek odpadów niebezpiecznych miasta, które są poddawane re-
cyklingowi [%] 48,71 71,27 86,80 85,46 55,94 

 17. Telekomunikacja i innowacje    
17.1 Liczba łączy internetowych na 100 000 mieszkańców 28 650 29 196 30 242 29 838 32 004 
17.2 Liczba łączy telefonii komórkowej na 100 000mieszkańców 144 200 138 600 134 300 135 900 141 500 
17.3 Liczba łączy telefonii stacjonarnej na 100 000 mieszkańców 24 032,65 23 791,67 33 914,96 31 619,50 32 035,88 

 18. Transport   
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Lp. Nazwa kategorii/wskaźnik 
Wartość 

2016 2017 2018 2019 2020 

18.1 Liczba km systemu transportu publicznego o wysokiej zdolności 
przewozowej na 100 000 mieszkańców 9,02 12,06 11,31 13,59 13,64 

18.2 Liczba km systemu komunikacji miejskiej na 100 000 mieszkańców 
[km] 61,86 65,03 64,77 66,81 66,51 

18.3 Roczna liczba podróży transportem publicznym na mieszkańca 366,67 396,02 387,78 330,55 189,00 
18.4 Liczba samochodów osobowych na mieszkańca 0,51 0,53 0,56 0,58 0,60 

18.5 Odsetek osób dojeżdżających do pracy z wykorzystaniem innego 
sposobu podróżowania niż własny samochód [%] — 54,4 49,7 — — 

18.6 Liczba jednośladowych pojazdów silnikowych na mieszkańca 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

18.7 Liczba km ścieżek i pasów dla rowerzystów na 100 000 mieszkań-
ców [km] 41  43  41  49  53  

18.8 Ofiary śmiertelne wskutek wypadków drogowych na 100 000 
mieszkańców 2,06 1,77 3,83 2,35 2,95 

18.9 Komercyjne bezprzesiadkowe destynacje lotnicze – 12 7 13 16 
 19. Planowanie przestrzenne   

19.1 Tereny zielone na 100 000 mieszkańców [ha] 401,57 406,22 408,12 407,05 418,95 
19.2 Roczna liczba zasadzonych drzew na 100 000 mieszkańców 151,26 285,42 223,74 199,77 593,65 
19.3 Obszar nieformalnych siedlisk jako odsetek obszaru miasta 0 0 0 0 0 
19.4 Stosunek liczby miejsc pracy do liczby mieszkań 0,94 0,94 0,95 0,94 0,93 

 20. Ścieki   
20.1 Odsetek mieszkańców z dostępem do usługi odbioru ścieków [%] 96,63 96,10 95,95 95,82 95,11 
20.2 Odsetek ścieków miejskich, które nie zostały oczyszczone [%] 0 0 0 0 0 

20.3 Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu 
pierwszego stopnia [%] 100 100 100 100 100 

20.4 Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu 
drugiego stopnia [%] 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 

20.5 Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu 
trzeciego stopnia [%] 99,93 99,94 99,93 99,94 99,94 

 21. Woda i usługi sanitarne      

21.1 Odsetek mieszkańców miasta z dostępem do wody przeznaczonej 
do spożycia [%] 96,36 95,84 95,70 95,70 94,94 

21.2 Odsetek mieszkańców miasta ze stałym dostępem do źródła wody 
uzdatnianej [%] 97,78 (2011 r.) 

21.3 Odsetek mieszkańców z dostępem do ulepszonych urządzeń sani-
tarnych [%] 96,7  (2011 r.) 
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Lp. Nazwa kategorii/wskaźnik 
Wartość 

2016 2017 2018 2019 2020 

21.4 Całkowite zużycie wody na osobę w gospodarstwie domowym [li-
try/dzień] 95,62 93,97 94,52 93,15 92,88 

21.5 Całkowite zużycie wody na mieszkańca [litry/dzień] 150,96 141,64 143,84 156,44 153,97 

21.6 Średnia liczba godzin przerw w dostawie wody na gospodarstwo do-
mowe [h] — 

21.7 Odsetek strat wody (woda brakująca) [%] 7,16 7,34 7,82 8,27 10,24 

Legenda: 
 Wskaźnik podstawowy 
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3. Zestawienie wartości poszczególnych wskaźników 
5. Gospodarka 

5.1 Miejska stopa bezrobocia [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

7,2 2016 

Lublin 
6,2 2017 
5,5 2018 
5,0 2019 
5,6 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Rynek pracy => Bezrobocie rejestrowane => Stopa bezrobocia rejestrowanego. 

Opis — 

Weryfikacja Co 1 rok. 
 

5. Gospodarka 
5.2 Szacowana wartość nieruchomości komercyjnych i przemysłowych jako odsetek całkowitej oszacowanej wartości wszystkich nieruchomości 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
b.d. — — 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia — 

Opis — 
Weryfikacja — 

 
5. Gospodarka 

5.3 Odsetek mieszkańców miasta żyjących w ubóstwie [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

2,88 2016 

Lublin 
2,46 2017 
2,07 2018 
1,69 2019 
1,67 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 9 805 – liczba osób objętych pomocą MOPR w Lublinie z powodu ubóstwa w 2016 r.; 
 8 364 – liczba osób objętych pomocą MOPR w Lublinie z powodu ubóstwa w 2017 r.; 
 7 031 – liczba osób objętych pomocą MOPR w Lublinie z powodu ubóstwa w 2018 r.; 
 5 749 – liczba osób objętych pomocą MOPR w Lublinie z powodu ubóstwa w 2019 r.; 
 5 652 – liczba osób objętych pomocą MOPR w Lublinie z powodu ubóstwa w 2020 r. 

https://bdl.stat.gov.pl/
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5. Gospodarka 

5.4 Odsetek osób zatrudnionych na pełny etat [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

36,52 2016 

województwo lubelskie 
36,92 2017 
37,40 2018 
37,38 2019 
37,04 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 779 000 – liczba pracujących na pełny etat w woj. lubelskim wg stanu na koniec 2016 r.; 
 785 000 – liczba pracujących na pełny etat w woj. lubelskim wg stanu na koniec 2017 r.; 
 792 000 – liczba pracujących na pełny etat w woj. lubelskim wg stanu na koniec 2018 r.; 
 788 000 – liczba pracujących na pełny etat w woj. lubelskim wg stanu na koniec 2019 r.; 
 776 000 – liczba pracujących na pełny etat w woj. lubelskim wg stanu na koniec 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL=> Rynek pracy => Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne) => Pracujący wg wymiaru czasu 

pracy i płci. 

Uwagi: 
 Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2016, 2017 oraz 2018 r.; 
 https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2016.pdf, (str.30); 
 https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2017.pdf, (str. 32); 
 https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2018.pdf, (str. 35); 
 https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2019.pdf, (str. 36); 
 https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2020.pdf, (str. 36). 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan Ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis  Do wyliczenia wskaźnika ludności żyjącej w biedzie przyjęto liczbę osób objętych pomocą MOPR w Lublinie z po-
wodu ubóstwa. 

Weryfikacja Co 1 rok. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2016.pdf
https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2017.pdf
https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2018.pdf
https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2019.pdf
https://mopr.lublin.eu/sprawozdania/opisowe/spr_2020.pdf
https://bdl.stat.gov.pl/
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2. Mianownik: 
 2 133 340 – liczba ludności woj. lubelskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w 2016 r.; 
 2 126 317 – liczba ludności woj. lubelskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w 2017 r.; 
 2 117 619 – liczba ludności woj. lubelskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w 2018 r.; 
 2 108 270 – liczba ludności woj. lubelskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w 2019 r.; 
 2 095 258 – liczba ludności woj. lubelskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w 2020 r. 

Opis  Dane GUS odnośnie liczby pracujących na pełny etat zostały opracowane na podstawie reprezentacyjnego Ba-
dania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

Weryfikacja Co 1 rok. 
 

  

5. Gospodarka 
5.5 Stopa bezrobocia wśród młodzieży [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
8,4 2016 

Lublin 
7,6 2017 
8,1  2018 
8,0  2019 
9,0  2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – „Statystyczne Vademecum Samorządowca”; 
  https://svs.stat.gov.pl/ 

Opis  Wartość wskaźnika określa udział bezrobotnych zarejestrowanych poniżej 25 r.ż. w liczbie bezrobotnych ogółem 
w %. 

Weryfikacja Co 1 rok. 

https://svs.stat.gov.pl/
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5. Gospodarka 

5.7 Liczba nowych patentów na 100 000 mieszkańców na rok 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

45,23  2016 

Lublin 
38,84 2017 
36,50 2018 
54,45 2019 
33,96 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 154 – liczba patentów udzielonych w 2016 r.; 
 132 – liczba patentów udzielonych w 2017 r.; 
 124 – liczba patentów udzielonych w 2018 r.; 

 
 
 

5. Gospodarka 
5.6 Liczba firm na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
13 062,68 2016 

Lublin 
13 354,72 2017 
13 350,13 2018 
13 590,99 2019 
14 200,82  2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 44 474 – liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg stanu na koniec 2016 r.; 
 45 386 – liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg stanu na koniec 2017 r.; 
 45 348 – liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg stanu na koniec 2018 r.; 
 46 180 – liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg stanu na koniec 2019 r.; 
 48 082 – liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne => Podmioty gospodarki narodo-

wej wpisane do rejestru REGON => Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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 185 – liczba patentów udzielonych w 2019 r.; 
 115 – liczba patentów udzielonych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
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6. Edukacja 
6.1 Odsetek dziewcząt uczęszczających do szkół [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
99,70 2016/2017 

Lublin 
99,86 2017/2018 
99,83 2018/2019 
b.d. 2019/2020 
b.d. 2020/2021 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. 

Opis 

 Wartość wskaźnika została obliczona dla grupy wiekowej 7—18 lat. Za osoby nieuczęszczające do szkoły uznano 
osoby niespełniające obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.  

 Ze względu na zmianę funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej, platforma od 2019 r. nie prezentuje da-
nych z podziałem na płeć uczniów. 

Weryfikacja Co 1 rok. 
 

6. Edukacja 
6.2 Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową: wskaźnik ukończenia [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
99,90 2016/2017 

Lublin 
b.d. 2017/2018 
b.d. 2018/2019 
b.d. 2019/2020 

99,75 2020/2021 
Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. 

Opis 

 Dla danych z rocznika 2016/2017 wartość wskaźnika obliczono na podstawie informacji o liczbie uczniów promo-
wanych w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016 i liczbie uczniów powtarzających klasę VI w roku szkolnym 
2016/2017. Jako podstawę obliczenia wskaźnika przyjęto 2016 r. w związku z reformą systemu oświaty, w 2017 r. 
uczniowie klasy VI nie kończyli szkoły podstawowej, natomiast kontynuowali naukę w klasie VII, stąd też brak 
danych dla okresu 2017-2020 r. Dane pochodzą od szkół publicznych i niepublicznych. 

Weryfikacja Co 1 rok. 
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6. Edukacja 
6.3 Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią: stopa ukończenia [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
98,15 2016/2017 

Lublin 
98,77 2017/2018 
b.d. 2018/2019 
b.d. 2019/2020 

99,20 2020/2021 
Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. 

Opis 

 Dla danych za 2016/2017 wartość wskaźnika obliczono na podstawie informacji o liczbie uczniów promowanych 
w ostatniej klasie w roku szkolnym 2016/2017 i liczbie uczniów powtarzających ostatnią klasę w roku szkolnym 
2017/2018. Dane pochodzą od szkół publicznych i niepublicznych i obejmują licea ogólnokształcące, technika 
i zasadnicze szkoły zawodowe. 

 Dla danych za 2017/2018 wartość wskaźnika obliczono na podstawie informacji o liczbie uczniów promowanych 
i niepromowanych w ostatniej klasie w roku szkolnym 2017/2018. Dane pochodzą od szkół publicznych i niepu-
blicznych i obejmują licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. 

 W związku ze zmianą Systemu Informacji Oświatowej, platforma nie posiada danych dotyczących promocji 
uczniów w latach 2018/2019 oraz 2019/2020.  

Weryfikacja Co 1 rok. 

 
6. Edukacja 

6.4 Stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli szkół podstawowych 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

8,26 2016/2017 

Lublin 
8,90 2017/2018 
8,90 2018/2019 
8,15 2019/2020 
8,12 2020/2021 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. 

Opis  Wartość wskaźnika została obliczona dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Urząd 
Miasta Lublin. Za liczbę nauczycieli przyjęto liczbę pełnych etatów przeliczeniowych. 

Weryfikacja  Co 1 rok. 
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6. Edukacja 
6.5 Odsetek chłopców uczęszczających do szkół [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
99,80 2016/2017 

Lublin 
99,21 2017/2018 
99,75 2018/2019 
b.d. 2019/2020 
b.d. 2020/2021 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. 

Opis 

 Wartość wskaźnika została obliczona dla grupy wiekowej 7—18 lat. Za osoby nieuczęszczające do szkoły uznano 
osoby niespełniające obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

 Ze względu na zmianę funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej, platforma od 2019 r. nie prezentuje da-
nych z podziałem na płeć uczniów. 

Weryfikacja Co 1 rok. 
 

6. Edukacja 

6.6 Odsetek młodzieży uczęszczającej do szkół [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

99,8 2016/2017 

Lublin 
99,8 2017/2018 
99,9 2018/2019 
b.d. 2019/2020 

97,16 2020/2021 
Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. 

Opis 

 Wartość wskaźnika została obliczona dla grupy wiekowej 7–18 lat. Za osoby nieuczęszczające do szkoły uznano 
osoby niespełniające obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

 Ze względu na zmianę funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej, platforma nie posiada danych za okres 
2019/2020.  

Weryfikacja  Co 1 rok. 
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6. Edukacja 
6.7 Liczba uzyskanych tytułów w szkolnictwie wyższym na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
27 063,09 2011 Lublin 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 94 333 – liczba ludności Lublina posiadająca wyższe wykształcenie (dane na podstawie Narodowego Spisu Po-

wszechnego przeprowadzonego w 2011 r.). 
Uwagi: 
 Dane Urzędu Statystycznego w Lublinie. 
2. Mianownik: 
 348 567 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2011 r. 
Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 

Weryfikacja Po opublikowaniu danych z kolejnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań lub znalezieniu innego 
źródła danych. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
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7. Energia 

7.2 Odsetek mieszkańców objętych legalną dostawą energii elektrycznej [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 
99,980 2016 

Lublin 
99,980 2017 
99,980 2018 
99,948 2019 
99,999 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

3. Licznik: 
 32 – liczba przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej na terenie Lublina w 2016 r; 
 29 – liczba przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej na terenie Lublina w 2017 r.; 
 26 – liczba przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej na terenie Lublina w 2018 r.; 
 85 – liczba przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej na terenie Lublina w 2019 r.; 
 13 – liczba przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej na terenie Lublina w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

4. Mianownik: 
 151 501 – liczba punktów poboru energii elektrycznej PGE kwalifikowanych do grupy gospodarstw domowych 

w 2016 r.; 
 153 442– liczba punktów poboru energii elektrycznej PGE kwalifikowanych do grupy gospodarstw domowych 

w 2017 r.; 
 156 753 – liczba punktów poboru energii elektrycznej PGE kwalifikowanych do grupy gospodarstw domowych 

w 2018 r.; 
 165 855 – liczba punktów poboru energii elektrycznej PGE kwalifikowanych do grupy gospodarstw domowych 

w 2019 r.; 

7. Energia 
7.1 Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na mieszkańca [kWh/rok] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
687,5 2016 

Lublin 
696,2 2017 
714,3 2018 
714,5 2019 
724,6 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
2. BDL => Gospodarka mieszkaniowa i komunalna => Urządzenia sieciowe => Energia elektryczna w gospodar-

stwach domowych wg lokalizacji odbiorcy. 
Opis – 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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 170 133 – liczba punktów poboru energii elektrycznej PGE kwalifikowanych do grupy gospodarstw domowych 
w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

Opis 
 Do wyliczenia wskaźnika zostały użyte dane odnośnie liczby przypadków nielegalnego poboru energii elektrycz-

nej. PGE Dystrybucja S.A. nie posiada informacji w zakresie liczby mieszkańców objętych legalną dostawą energii 
elektrycznej. 

Weryfikacja Co 1 rok. 

 

7. Energia 
7.3 Zużycie energii przez budynki publiczne na rok [kWh/m2] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
86,39 2016 

Lublin 
87,37 2017 
87,26 2018 
79,04 2019 
72,14 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Mianownik: 
 21 524,05 m2 – powierzchnia budynków Urzędu Miasta Lublin (zgodnie z opisem) objętych umową sprzedaży 

energii elektrycznej z 2015, 2016 i 2017 r.; 
 22 271,31 m2 – powierzchnia budynków Urzędu Miasta Lublin (zgodnie z opisem) objętych umową sprzedaży 

energii elektrycznej w 2019 i 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Urzędu Miasta Lublin. 

2. Licznik: 
 1 859 362 kWh – zużycie energii elektrycznej w 2016 r.; 
 1 880 669 kWh – zużycie energii elektrycznej w 2017 r.; 
 1 878 267 kWh – zużycie energii elektrycznej w 2018 r.; 
 1 760 303 kWh – zużycie energii elektrycznej w 2019 r.; 
 1 606 732 kWh – zużycie energii elektrycznej w 2020 r. 
 Uwagi: 
 Dane Urzędu Miasta Lublin. 

Opis 

 Wartość wskaźnika dotyczy następujących punktów poboru energii: 
− Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, Al. Racławickie 5; 
− Lokale biurowe, ul. Kleeberga 12a; 
− Budynek biurowy, ul Narutowicza 37–39; 
− Budynek biurowy, ul. Lipowa 27; 
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− Lokale biurowe, ul. Okopowa 11; 
− Budynek biurowy, ul. Peowiaków 13; 
− Ratusz, Pl. Króla Wł. Łokietka 1; 
− Budynek biurowy, Pl. Litewski 1; 
− Budynek biurowy, ul. Podwale 3; 
− Trybunał Koronny, ul. Rynek 1; 
− Lokale biurowe, ul. Rynek 8; 
− Budynek biurowy, ul. Leszczyńskiego 20; 
− Budynek biurowy, ul. Wieniawska 14; 
− Archiwum, ul. Świętoduska 3. 

Uwagi: 
W latach 2019–2020 dodatkowo uwzględniono lokal przy ulicy Montażowej 16.  

Weryfikacja Co 1 rok. 

7. Energia 
7.4 Odsetek całkowitej energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych, jako część całkowitego miejskiego zużycia energii [%} 

Wartość Rok 
0,013 2016 
0,026 2017 
0,039 2018 
0,137 2019 
0,328 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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7. Energia 
7.5 Całkowite zużycie energii na mieszkańca [kWh/rok] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
2 792 2016 

Lublin 
2 821 2017 
2 921 2018 
2 944 2019 
2 874 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

7. Energia 
7.6 Średnia liczba przerw w dostawie energii na klienta na rok 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
0,007 2016 

Lublin 
0,006 2017 
0,004 2018 
0,003 2019 
0,003 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 1 201 – liczba przerw w dostawie energii elektrycznej w 2016 r.; 
 1 005 – liczba przerw w dostawie energii elektrycznej w 2017 r.; 
 790 – liczba przerw w dostawie energii elektrycznej w 2018 r.; 
 452 – liczba przerw w dostawie energii elektrycznej w 2019 r.; 
 496 – liczba przerw w dostawie energii elektrycznej w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

2. Mianownik: 
 170 340 – liczba odbiorców na terenie miasta Lublin posiadających zawarte umowy kompleksowe i umowy 

o świadczenie usług dystrybucji w 2016 r.; 
 172 689 – liczba odbiorców na terenie miasta Lublin posiadających zawarte umowy kompleksowe i umowy 

o świadczenie usług dystrybucji w 2017 r.; 
 176 767 – liczba odbiorców na terenie miasta Lublin posiadających zawarte umowy kompleksowe i 

umowy   świadczenie usług dystrybucji w 2018 r.; 
 173 741 – liczba odbiorców na terenie miasta Lublin posiadających zawarte umowy kompleksowe i umowy 

o świadczenie usług dystrybucji w 2019 r.; 
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7. Energia 

7.7 Średnia długość przerw w dostawie energii [h] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

b.d. 2016 

Lublin 
1,90 2017 
1,87 2018 
1,71 2019 
1,36 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 1 909 h – suma długości wszystkich przerw (planowanych i nieplanowanych) w dostawie energii elektrycznej na 

terenie Lublina w 2017 r. (z wyłączeniem przerw spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne); 
 1480 h – suma długości wszystkich przerw (planowanych i nieplanowanych) w dostawie energii elektrycznej na 

terenie Lublina w 2018 r. (z wyłączeniem przerw spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne); 
 771 h – suma długości wszystkich przerw (planowanych i nieplanowanych) w dostawie energii elektrycznej na te-

renie Lublina w 2019 r. (z wyłączeniem przerw spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne); 
 675 h – suma długości wszystkich przerw (planowanych i nieplanowanych) w dostawie energii elektrycznej na 

terenie Lublina w 2020 r. (z wyłączeniem przerw spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne). 
2. Mianownik: 
 1 005 – liczba planowanych oraz nieplanowanych przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie Lublina 

w 2017 r. (z wyłączeniem przerw spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne); 
 790 – liczba planowanych oraz nieplanowanych przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie Lublina 

w 2018 r. (z wyłączeniem przerw spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne); 
 452 – liczba planowanych oraz nieplanowanych przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie Lublina 

w 2019 r. (z wyłączeniem przerw spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne); 
 496 – liczba planowanych oraz nieplanowanych przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie Lublina 

w 2020 r. (z wyłączeniem przerw spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne). 
Uwagi: 
 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

 178 736 – liczba odbiorców na terenie miasta Lublin posiadających zawarte umowy kompleksowe i umowy 
o świadczenie usług dystrybucji w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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8. Środowisko 
8.1 Stężenie drobnego pyłu zawieszonego (PM 2,5) [µg/m3] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
22,80 2016 

Lublin 
21,30 2017 
21,70 2018 
18,00 2019 
17,00 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives. 

Opis  Dane zbiorcze za lata 2010−2020. 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
8. Środowisko 

8.2 Stężenie pyłu zawieszonego (PM 10) [µg/m3] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

28,00 2016 

Lublin 
29,70 2017 
30,60 2018 
24,00 2019 
21,50 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives. 

Opis  Dane zbiorcze za lata 2010−2020. 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
8. Środowisko 

8.3 Emisja gazów cieplarnianych (mierzona w tonach na mieszkańca) 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

6,47 2014 

Lublin 
6,09 2015 
6,33 2016 
4,95 2017 
5,28 2018 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives
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Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 2 211 479,28 t – emisja CO2 w Lublinie w 2014 r.; 
 2 073 366,89 t – emisja CO2 w Lublinie w 2015 r.; 
 2 155 145,08 t – emisja CO2 w Lublinie w 2016 r.; 
 1 683 942,15 t – emisja CO2 w Lublinie w 2017 r.; 
 1 792 735,88 t – emisja CO2 w Lublinie w 2018 r. 

Uwagi: 
 II Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin, 

https://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/energia/pgn/ii_aktualiza-
cja_pgn_dla_miasta_lublin_2020.pdf (str. 19).  

2. Mianownik: 
 341 722 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2014 r.; 
 340 727 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2015 r.; 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis Dla danych w 2017 i 2018 r. brakuje danych na temat emisji CO2 pochodzącej z następujących źródeł energii: benzyna 
oraz olej napędowy, przez co wskaźnik jest niekompatybilny z pozostałymi latami. 

Weryfikacja  Po opracowaniu nowego planu gospodarki niskoemisyjnej lub znalezieniu innego źródła danych. 
 

8. Środowisko 
8.4 Stężenie NO2 (ditlenku azotu) 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
21,70 2016 

Lublin 
21,70 2017 
21,60 2018 
19,00 2019 
17,20 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives. 

Opis  Dane zbiorcze za lata 2010−2020. 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/energia/pgn/ii_aktualizacja_pgn_dla_miasta_lublin_2020.pdf
https://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/energia/pgn/ii_aktualizacja_pgn_dla_miasta_lublin_2020.pdf
https://bdl.stat.gov.pl/
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives
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8. Środowisko 
8.7 Hałas [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
49,79 2017 Lublin 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 169 200 – liczba mieszkańców miasta narażonych na hałas pochodzenia drogowego w 2017 r.; 

Uwagi: 
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin. (str. 22),  

https://bip.lublin.eu/ochrona–srodowiska/ochrona–przed–halasem/program–ochrony–srodowiska–przed–ha-
lasem–dla–miasta–lublin/program–ochrony–srodowiska–przed–halasem–miasta–lublin,5,23633,2.html  

2. Mianownik: 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis 
 Podana wartość wskaźnika dotyczy liczby ludności miasta narażonej na hałas drogowy – brak danych dotyczą-

cych wszystkich źródeł hałasu. Źródeł hałasu nie można sumować, gdyż ta sama osoba może podlegać na hałas 
różnego pochodzenia. 

Weryfikacja  Po opracowaniu nowego kolejnej mapy aktustycznej dla Gminy Lublin. 
  

8. Środowisko 
8.5 Stężenie SO2 (ditlenku siarki)  

Wartość Rok Jednostka terytorialna 

3,80 2016 

Lublin 
5,20 2017 
4,80 2018 
4,80 2019 
4,40 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives. 

Opis  Dane zbiorcze za lata 2010−2020. 
Weryfikacja Co 1 rok. 

https://bip.lublin.eu/ochrona-srodowiska/ochrona-przed-halasem/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-miasta-lublin/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-miasta-lublin,5,23633,2.html
https://bip.lublin.eu/ochrona-srodowiska/ochrona-przed-halasem/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-miasta-lublin/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-miasta-lublin,5,23633,2.html
https://bdl.stat.gov.pl/
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives
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8. Środowisko 
8.8 Zmiany procentowe w zakresie liczby gatunków rodzimych 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
b.d. — — 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia — 

Opis — 
Weryfikacja — 
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9. Finanse 
9.1 Stopa obsługi zadłużenia (wydatki związane z obsługą zadłużenia jako odsetek dochodów własnych gminy) [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 

2,84 2016 

Lublin 
2,89 2017 
2,77 2018 
2,78 2019 
2,16 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik:  
 28 339 085,09 mln zł – wydatki na obsługę długu w 2016 r.; 
 30 590 602,54 mln zł – wydatki na obsługę długu w 2017 r.; 
 31 115 211,86 mln zł – wydatki na obsługę długu w 2018 r.; 
 34 872 384,62 mln zł – wydatki na obsługę długu w 2019 r.; 
 25 796 742,77 mln zł – wydatki na obsługę długu w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Finanse publiczne => Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu => Wydatki budżetu ogółem 

=> Miasta na prawach powiatu => Wydatki na obsługę długu (obsługa długu publicznego bez wypłat z tytułu 
gwarancji i poręczeń). 

2.  Mianownik: 
 998 675 682,11 mln zł – dochody własne w 2016 r.; 
 1 060 208 095,55 mln zł – dochody własne w 2017 r.; 
 1 124 469 008,17 mln zł – dochody własne w 2018 r.; 
 1 254 961 835,64 mln zł – dochody własne w 2019 r.; 
 1 194 341 995,88 mln zł – dochody własne w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Finanse publiczne => Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu => Dochody własne. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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9. Finanse 

9.2 Wydatki majątkowe jako odsetek wszystkich wydatków [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

11,76 2016 

Lublin 
16,32 2017 
20,16 2018 
13,81 2019 
11,81 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1.  Licznik: 
 217 074 328,44 zł – wydatki na inwestycje w gminie Lublin w 2016 r.; 
 344 386 279,70 zł – wydatki na inwestycje w gminie Lublin w 2017 r.; 
 469 382 845,51 zł – wydatki na inwestycje w gminie Lublin w 2018 r.; 
 335 638 409,34 zł – wydatki na inwestycje w gminie Lublin w 2019 r.; 
 279 824 633,62 zł – wydatki na inwestycje w gminie Lublin w 2020 r. 

Uwagi: 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2016 rok, 

https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada–miasta–lublin–vii–kaden/sesje–rady–
miasta–lublin/budzet–miasta–lublin/budzet–miasta–lublin–na–2016/sprawozdanie–z–wykonania–bu-
dze/137701_1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf; 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2017 rok, 
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada–miasta–lublin–vii–kaden/sesje–rm–
lublin/budzet–miasta–lublin/budzet–miasta–lublin–na–2017/sprawozdanie–z–wykonania–bu-
dzetu/1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf; 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok, 
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/bu-
dzet_miasta/2018/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2018_rok__druk_nr_227–
1/1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf; 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok, 
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/bu-
dzet_miasta/2019/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2019_rok.pdf; 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok, 
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/bu-
dzet_miasta/2021/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2021_rok.pdf. 

2.  Mianownik: 
 1 846 136 519,82 zł – wydatki ogółem w gminie Lublin w 2016 r.; 
 2 110 395 035,56 zł – wydatki ogółem w gminie Lublin w 2017 r.; 
 2 328 038 939,81 zł – wydatki ogółem w gminie Lublin w 2018 r.; 
 2 429 675 174,7 zł – wydatki ogółem w gminie Lublin w 2019 r.; 

https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada-miasta-lublin-vii-kaden/sesje-rady-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin-na-2016/sprawozdanie-z-wykonania-budze/137701_1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada-miasta-lublin-vii-kaden/sesje-rady-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin-na-2016/sprawozdanie-z-wykonania-budze/137701_1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada-miasta-lublin-vii-kaden/sesje-rady-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin-na-2016/sprawozdanie-z-wykonania-budze/137701_1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada-miasta-lublin-vii-kaden/sesje-rm-lublin/budzet-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin-na-2017/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu/1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada-miasta-lublin-vii-kaden/sesje-rm-lublin/budzet-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin-na-2017/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu/1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada-miasta-lublin-vii-kaden/sesje-rm-lublin/budzet-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin-na-2017/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu/1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/budzet_miasta/2018/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2018_rok__druk_nr_227-1/1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/budzet_miasta/2018/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2018_rok__druk_nr_227-1/1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/budzet_miasta/2018/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2018_rok__druk_nr_227-1/1_1_2_zal_2_wydatki_budzetu_miasta.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/budzet_miasta/2019/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2019_rok.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/budzet_miasta/2019/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2019_rok.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/budzet_miasta/2021/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2021_rok.pdf
https://bip.lublin.eu/download/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/budzet_miasta/2021/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_miasta_lublin_za_2021_rok.pdf
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 2 487 212 957,04 zł – wydatki ogółem w gminie Lublin w 2020 r. 
Uwagi: 
 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020r.  

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 

 

9. Finanse 
9.3 Dochody własne jako odsetek wszystkich dochodów [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
53,03 2016 

Lublin 
51,82 2017 
50,16 2018 
53,21 2019 
49,80 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 998 675 682,11 mln zł – dochody własne w 2016 r.; 
 1 060 208 095,55 mln zł – dochody własne w 2017 r.; 
 1 124 469 008,17 mln zł – dochody własne w 2018 r.; 
 1 254 961 835,64 mln zł – dochody własne w 2019 r.; 
 1 194 341 995,88 mln zł – dochody własne w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Finanse publiczne => Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu => Dochody własne. 

2. Mianownik: 
 1 883 130 075,98 mln zł – dochody ogółem w 2016 r.; 
 2 046 121 524,89 mln zł – dochody ogółem w 2017 r.; 
 2 241 907 783,26 mln zł – dochody ogółem w 2018 r.; 
 2 358 631 466,2 mln zł – dochody ogółem w 2019 r.; 
 2 398 382 565,23 mln zł – dochody ogółem w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Finanse publiczne => Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu => Dochody ogółem. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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9. Finanse 
9.4 Podatki pobrane jako odsetek podatków naliczonych [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
97,76 2016 

Lublin 
100,36 2017 
98,97 2018 
98,53 2019 
98,93 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 207 232 183,15 zł – kwota podatków uzyskanych w 2016 r.; 
 212 149 045,52 zł – kwota podatków uzyskanych w 2017 r.; 
 221 059 919,56 zł – kwota podatków uzyskanych w 2018 r.; 
 225 924 368,86 zł – kwota podatków uzyskanych w 2019 r.; 
 235 163 140,38 zł – kwota podatków uzyskanych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Podatków Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 211 971 881,00 zł – podatki naliczone w 2016 r.; 
 211 391 368,00 zł – podatki naliczone w 2017 r.; 
 223 361 169,00 zł – podatki naliczone w 2018 r.; 
 229 302 283,00 zł – podatki naliczone w 2019 r.; 
 237 718 521,00 zł – podatki naliczone w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Podatków Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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10. Reagowanie na pożar i inne zagrożenia 

10.1 Liczba strażaków na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

55,51 2016 

Lublin 
58,27 2017 
62,13 2018 
58,86 2019 
58,48 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
10. Reagowanie na pożar i inne zagrożenia 

10.2 Liczba zgonów wskutek pożarów na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0,88 2016 

Lublin 
2,06 2017 
1,18 2018 

0,88 2019 
1,18 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 3 – liczba zgonów na skutek pożarów w 2016 r.; 
 7 – liczba zgonów na skutek pożarów w 2017 r.; 
 4 – liczba zgonów na skutek pożarów w 2018 r.; 
 3 – liczba zgonów na skutek pożarów w 2019 r.;  
 4 – liczba zgonów na skutek pożarów w 2020 r.  

Uwagi: 
 Dokument pt. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lu-

blin w 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 

https://bdl.stat.gov.pl/
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 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
10. Reagowanie na pożar i inne zagrożenia 

10.3 Liczba zgonów wskutek klęsk żywiołowych na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0 2016 

Lublin 
0 2017 
0 2018 
0 2019 
0 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
10. Reagowanie na pożar i inne zagrożenia 

10.4 Liczba strażaków zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz strażaków ochotników na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

3,52 2016 

Lublin 
3,53 2017 
3,53 2018 
2,94 2019 
3,25 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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10. Reagowanie na pożar i inne zagrożenia 
10.5 Czas reakcji służb ratowniczych otrzymania pierwszego wezwania (pogotowie ratunkowe) 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
12 min 2016 

Lublin 
13 min 53 s 2017 
13 min 42 s 2018 

b.d. 2019 
b.d. 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. 

Opis Od 2019 r. zbiory danych dotyczących czasu reakcji służb ratownicznych nie są już pozyskiwane.  
Weryfikacja Co 1 rok. 

10. Reagowanie na pożar i inne zagrożenia 
10.6 Czas reakcji straży pożarnej od otrzymania pierwszego wezwania 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
7 min 6 s 2016 

Lublin 
7 min 2017 
7 min 2018 

7 min 23 s 2019 
7 min 29 s 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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11. Administracja 
11.1 Frekwencja głosujących w ostatnich wyborach lokalnych [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 

41,02 2014 Lublin 54,71  2018 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Organizacja państwa i wymiaru sprawiedliwości => Organy przedstawicielskie => Wybory samorządowe 

w 2014 i 2018 r. 
Opis  Wskaźnik dotyczy frekwencji w wyborach samorządowych do Rady Miasta Lublin. 
Weryfikacja  Po kolejnych wyborach samorządowych. 

 
11. Administracja 

11.2 Odsetek kobiet wybranych do sprawowania urzędu na poziomie publicznej administracji miejskiej wśród wszystkich osób wybranych [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 

19,35 2014 Lublin 25,81 2018 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 6 – liczba wybranych kobiet w wyborach samorządowych do Rady Miasta Lublin w 2014 r.; 
 8 – liczba wybranych kobiet w wyborach samorządowych do Rady Miasta Lublin w 2018 r. 

Uwagi: 
 Biuletyn Informacji Publicznej – https://bip.lublin.eu/rada–miasta–lublin–vii–kadencja/radni. 

2. Mianownik: 
 31 – liczba radnych w Lublinie, 

Uwagi: 
 Biuletyn Informacji Publicznej – https://bip.lublin.eu/rada–miasta–lublin–vii–kadencja/radni.  

Opis — 
Weryfikacja Po kolejnych wyborach samorządowych. 

 
11. Administracja 

11.3 Odsetek kobiet zatrudnionych w administracji miejskiej [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

67,72 2016 

Lublin 
68,56 2017 
67,74 2018 
67,90 2019 
67,75 2020 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/radni
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/radni
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Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 1 011 – liczba kobiet zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin w 2016 r.; 
 1 049 – liczba kobiet zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin w 2017 r.; 
 1 031 – liczba kobiet zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin na 2018 r.; 
 1 104 – liczba kobiet zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin na 2018 r.; 
 1 124 – liczba kobiet zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin na 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Biura Kadr Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 1 493 – łączna liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin w 2016 r.; 
 1 530 – łączna liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin w 2017 r.; 
 1 522 – łączna liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin w 2018 r.; 
 1 626– łączna liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin w 2019 r.; 
 1 659 – łączna liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Biura Kadr Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
11. Administracja 

11.4 Liczba wyroków skazujących za korupcję i/lub przekupstwo reprezentantów miasta na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0 2017 

Lublin 0 2018 
0 2019 
0 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Biura Kadr Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja  Co 1 rok. 
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11. Administracja 

11.6 Liczba zarejestrowanych wyborców jako odsetek liczby mieszkańców w wieku uprawniającym do głosowania [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 

97,91 2017 

Lublin 97,43 2018 
98,40 2019 
98,40 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 263 766 – liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta Lublin wg stanu na 

koniec 2017 r.; 
 260 908 – liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta Lublin wg stanu na 

koniec 2018 r.; 
 259 672 – liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta Lublin wg stanu na 

koniec 2019 r.; 

11. Administracja 
11.5 Reprezentacja mieszkańców: liczba lokalnych reprezentantów wybranych na urząd na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
9,11 2016 

Lublin 
9,12 2017 
9,13 2018 
9,12 2019 
9,16 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik:  
 31 – liczba radnych w Lublinie. 

Uwagi: 
 Biuletyn Informacji Publicznej – https://bip.lublin.eu/rada–miasta–lublin–vii–kadencja/radni. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/radni/
https://bdl.stat.gov.pl/
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 257 085 – liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta Lublin wg stanu na 
koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 269 401 – liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Lublinie wg stanu na koniec 2017 r. w wieku 18 i więcej 

lat; 
 267 795 – liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Lublinie wg stanu na koniec 2018 r. w wieku 18 i więcej 

lat; 
 263 903 – liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Lublinie wg stanu na koniec 2019 r. w wieku 18 i więcej 

lat; 
 261 265 – liczba osób zameldowanych na pobyt stały w Lublinie wg stanu na koniec 2020 r. w wieku 18 i więcej 

lat. 
Uwagi: 
 Dane Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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12. Zdrowie 

12.2 Liczba łóżek szpitalnych na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 
1 114,94 2016 

Lublin 
1 130,79 2017 
1 136,36 2018 
1 018,29 2019 
1 171,93 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 3 796 – liczba łóżek w szpitalach ogólnych w 2016 r.; 
 3 843 – liczba łóżek w szpitalach ogólnych w 2017 r.; 
 3 860 – liczba łóżek w szpitalach ogólnych w 2018 r.; 
 3 460 – liczba łóżek w szpitalach ogólnych w 2019 r.; 
 3 968 – liczba łóżek w szpitalach ogólnych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ochrona zdrowia i opieka społeczna => Szpitale => Łóżka w szpitalach ogólnych – wskaźniki => łóżka 

w szpitalach ogólnych. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

12. Zdrowie 
12.1 Średnia długość życia 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
78,50 2016 

Podregion Lubelski 
78,34 2017 
78,10 2018 
78,15 2019 
77,00 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Przeciętne dalsze trwanie życia. 

Opis  Do wyliczenia średniej została użyta metoda kombinacji liczb dożywających obu płci przy założeniu proporcji płci 
przy urodzeniu: 0,4845 dla żeńskiej oraz 0,5155 dla męskiej (zgodnie z metodą stosowaną przez GUS). 

Weryfikacja  Co 1 rok. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
12. Zdrowie 

12.3 Liczba lekarzy na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 
804,49 2016 

Lublin 
772,69 2017 
773,66 2018 
782,26 2019 
773,22 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 2 739 – liczba lekarzy i lekarzy dentystów w 2016 r.; 
 2 626 – liczba lekarzy i lekarzy dentystów w 2017 r.; 
 2 628 – liczba lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 r.; 
 2 658 – liczba lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 r.; 
 2 618 – liczba lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ochrona zdrowia i opieka społeczna => Kadra medyczna => Lekarze i lekarze dentyści wg płci. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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12. Zdrowie 
12.4 Śmiertelność poniżej 5 roku życia na 1 000 żywych urodzeń 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
3,50 2016 

Lublin 
4,75 2017 
6,08 2018 
4,15 2019 
5,02 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 12 – liczba zgonów poniżej 5 r.ż. w 2016 r.; 
 17 – liczba zgonów poniżej 5 r.ż. w 2017 r.; 
 22 – liczba zgonów poniżej 5 r.ż. w 2018 r.; 
 15 – liczba zgonów poniżej 5 r.ż. w 2019 r.; 
 17 – liczba zgonów poniżej 5 r.ż. w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Urodzenia i zgony => Zgony wg płci i grup wieku. 

2. Mianownik: 
 3 417 – liczba urodzeń żywych w 2016 r.; 
 3 582 – liczba urodzeń żywych w 2017 r.; 
 3 617 – liczba urodzeń żywych w 2018 r.; 
 3 615 – liczba urodzeń żywych w 2019 r.; 
 3 385 – liczba urodzeń żywych w 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Urzędu Statystycznego w Lublinie – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Urodzenia i zgony => Ruch naturalny wg płci=> Liczba urodzeń żywych. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
12. Zdrowie 

12.5 Liczba personelu pielęgniarskiego i położniczego na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 
1 582,24 2016 

Lublin 
1 618,66 2017 
1 567,35 2018 
1 566,29 2019 
1 578,03 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 5 387 – liczba pielęgniarek i położnych wg podstawowego miejsca pracy w 2016 r.; 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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 5 501 – liczba pielęgniarek i położnych wg podstawowego miejsca pracy w 2017 r.; 
 5 324 – liczba pielęgniarek i położnych wg podstawowego miejsca pracy w 2018 r.; 
 5 322 – liczba pielęgniarek i położnych wg podstawowego miejsca pracy w 2019 r.; 
 5 343 – liczba pielęgniarek i położnych wg podstawowego miejsca pracy w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ochrona zdrowia i opieka społeczna => Kadra medyczna => Pielęgniarki i położne wg poziomu wykształ-

cenia. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682  – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
12. Zdrowie 

12.6 Liczba praktykujących w zakresie zdrowia psychicznego na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

72,84 2016 

Lublin 
81,51 2017 
85,37 2018 
132,72 2019 
137,04 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 248 – liczba zatrudnionych psychiatrów, psychologów, pielęgniarek psychiatrycznych oraz terapeutów w placów-

kach ochrony zdrowia w 2016 r.; 
 277 – liczba zatrudnionych psychiatrów, psychologów, pielęgniarek psychiatrycznych oraz terapeutów w placów-

kach ochrony zdrowia w 2017 r.; 
 290 – liczba zatrudnionych psychiatrów, psychologów, pielęgniarek psychiatrycznych oraz terapeutów w placów-

kach ochrony zdrowia w 2018 r.; 
 451 – liczba zatrudnionych psychiatrów, psychologów, pielęgniarek psychiatrycznych oraz terapeutów w placów-

kach ochrony zdrowia w 2019 r.; 
 464 – liczba zatrudnionych psychiatrów, psychologów, pielęgniarek psychiatrycznych oraz terapeutów w placów-

kach ochrony zdrowia w 2020 r. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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Uwagi: 
 Dane Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis – 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
12. Zdrowie 
12.7 Odsetek samobójstw na 100 000 mieszkańców [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
16,15 2016 

Lublin 
25,31 2017 
15,31 2018 
14,13 2019 
13,88 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 55 – liczba osób, których zamachy samobójcze zakończyły się zgonem w 2016 r.; 
 86 – liczba osób, których zamachy samobójcze zakończyły się zgonem w 2017 r.; 
 52 – liczba osób, których zamachy samobójcze zakończyły się zgonem w 2018 r.; 
 48 – liczba osób, których zamachy samobójcze zakończyły się zgonem w 2019 r.; 
 47 – liczba osób, których zamachy samobójcze zakończyły się zgonem w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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13. Rekreacja 

13.2 Liczba m2 publicznej zewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej na mieszkańca 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

1,65 2016 

Lublin 
1,72 2017 
1,74 2018 
1,74 2019 
1,76 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 561 865,0 – liczba m2 zewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2016 r.;  

13. Rekreacja 
13.1 Liczba m2 publicznej wewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej na mieszkańca 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
0,16 2016 

Lublin 
0,17 2017 
0,17 2018 
0,17 2019 
0,17 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 55 548,4 – liczba m2 wewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2016 r.;  
 56 348,4 – liczba m2 wewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2017 r.; 
 56 348,4  – liczba m2 wewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2018 r.; 
 56 348,4 –  liczba m2 wewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2019 r.; 
 57 316,4 – liczba m2 wewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

https://bdl.stat.gov.pl/
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 583 599,0 – liczba m2 zewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2017 r.;  
 590 931,0 – liczba m2 zewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2018 r.; 
 592 436,0 – liczba m2 zewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2019 r.; 
 596 751,0 – liczba m2 zewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
14. Bezpieczeństwo 

14.1 Liczba funkcjonariuszy policji na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 
497,84 2016 

Lublin 
537,30 2017 
546,98 2018 
569,19 2019 
566,47 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
a)    
 901 – liczba funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w 2016 r.; 
 1 061 – liczba funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w 2017 r.; 
 1 081 – liczba funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w 2018 r.; 
 1 061 – liczba funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w 2019 r.; 
 1 061 – liczba funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 

b)  
 794 – liczba funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Oddziału Prewencji Policji w Lublinie 

w 2016 r.; 

https://bdl.stat.gov.pl/


  

 

 47 
 
 
 

 765 – liczba funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Oddziału Prewencji Policji w Lublinie 
w 2017 r.; 

 777 – liczba funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Oddziału Prewencji Policji w Lublinie 
w 2018 r.; 

 873 – liczba funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Oddziału Prewencji Policji w Lublinie 
w 2019 r.; 

 857 – liczba funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Oddziału Prewencji Policji w Lublinie 
w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 

Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
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14. Bezpieczeństwo 
14.2 Liczba przestępstw przeciwko życiu na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
4,70 2016 

Lublin 
2,06 2017 
3,53 2018 
1,77 2019 
2,95 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 15 – liczba zabójstw w 2016 r.; 
 6 – liczba zabójstw w 2017 r.; 
 12 – liczba zabójstw w 2018 r.; 
 6 – liczba zabójstw w 2019 r.; 
 9 – liczba zabójstw w 2020 r.; 
 1 – liczba nieumyślnych spowodowań śmierci (art. 155 kk) w 2016 r.; 
 1 – liczba nieumyślnych spowodowań śmierci (art. 155 kk) w 2017 r.; 
 0 – liczba nieumyślnych spowodowań śmierci (art. 155 kk) w 2018 r.; 
 0 – liczba nieumyślnych spowodowań śmierci (art. 155 kk) w 2019 r.; 
 1 – liczba nieumyślnych spowodowań śmierci (art. 155 kk) w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
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14. Bezpieczeństwo 
14.3 Przestępstwa przeciwko mieniu na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
1 107,89 2016 

Lublin 
1 240,55 2017 
906,85 2018 
892,92 2019 
912,03 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 3 772 – liczba przestępstw przeciwko mieniu w 2016 r.; 
 4 216 – liczba przestępstw przeciwko mieniu w 2017 r.; 
 3 077 – liczba przestępstw przeciwko mieniu w 2018 r.; 
 3 034 – liczba przestępstw przeciwko mieniu w 2019 r.; 
 3 088 – liczba przestępstw przeciwko mieniu w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
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14. Bezpieczeństwo 

14.5 Odsetek przestępstw z użyciem przemocy na 100 000 mieszkańców [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

144,92 2016 

Lublin 
149,18 2017 
153,38 2018 
152,74 2019 
134,68 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 490 – liczba przestępstw z użyciem przemocy w 2016 r.; 
 507 – liczba przestępstw z użyciem przemocy w 2017 r.; 
 521 – liczba przestępstw z użyciem przemocy w 2018 r.; 
 519 – liczba przestępstw z użyciem przemocy w 2019 r.; 
 456 – liczba przestępstw z użyciem przemocy w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 

14. Bezpieczeństwo 
14.4 Czas reakcji policji od otrzymania pierwszego wezwania 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
11 min 52 s 2016 

Lublin 

14 min 01 s 2017 
17 min 55 s 2018 

8 min 37 s – wezwania pilne 
22 min 58 s – wezwania zwykłe 2019 

8 min 35 s – wezwania pilne 
28 min 09 s – wezwania zwykłe 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. 

Opis Od 2019 r. zmiana metodologii danych przez Komendę Miejską Policji w Lublinie. 
Weryfikacja Co 1 rok. 



  

 

 51 
 
 
 

 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
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15. Schroniska 
15.1 Odsetek mieszkańców miasta żyjących w slumsach [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
0,14 2016 

Lublin 
0,12 2017 
0,13 2018 
0,8 2019 
0,9 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 Licznik: 
 486 – liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezdomności wg stanu na koniec 2016 r.; 
 402 – liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezdomności wg stanu na koniec 2017 r.; 
 451 – liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezdomności wg stanu na koniec 2018 r.; 
 262 – liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezdomności wg stanu na koniec 2019 r.; 
 309 – liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezdomności wg stanu na koniec 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

 Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis – 
Weryfikacja  Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
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15. Schroniska 
15.2 Liczba bezdomnych na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
91,93 2016 

Lublin 
81,55 2017 
b.d. 2018 

81,52 2019 
116,66 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 313 – liczba osób bezdomnych ustalona podczas ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w nocy z dnia 8 na 

9 lutego 2017 r.; 
 277 – liczba osób bezdomnych ustalona podczas ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w nocy z dnia 13 

na 14 lutego 2019 r.; 
 395 – liczba osób bezdomnych w 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem resortowym MRPiPS–03. 

Uwagi: 
 Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis Brak ogólnopolskiego badania w 2018 r.  
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
15. Schroniska 

15.3 Odsetek gospodarstw domowych istniejących bez zarejestrowanego tytułu prawnego 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

b.d. — — 
Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia — 

Opis — 
  

https://bdl.stat.gov.pl/


  

 

 54 
 
 
 

16. Odpady stałe 
16.1 Odsetek mieszkańców miasta objętych usługą regularnego odbioru odpadów stałych (gospodarstwa domowe) [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
100 2016 

Lublin 
100 2017 
100 2018 
100 2019 
100 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Stan i ochrona środowiska => Odpady komunalne => Odsetek ludności objętej zbiórką odpadów komunal-

nych. 
Opis − 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
16. Odpady stałe 

16.2 Całkowita ilość odbieranych stałych odpadów komunalnych na mieszkańca [t] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0,34 2016 

Lublin 
0,35 2017 
0,36 2018 
0,40 2019 
0,40 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 115 060,153 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wy-

łączeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2016 r.; 
 120 427,206 t– łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wy-

łączeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2017 r.; 
 123 005,552 t –  łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wy-

łączeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2018 r.; 
 136 287,08 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2019 r.; 
 136 030,36 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 

https://bdl.stat.gov.pl/
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 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
16. Odpady stałe 

16.3 Odsetek stałych odpadów miasta, które są poddawane recyklingowi [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

9,63 2016 

Lublin 
9,28 2017 
16,95 2018 
17,04 2019 
16,52 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 11 084,01 t – łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi w 2016 r.; 
 11 173,00 t – łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi w 2017 r.; 
 20 851,06 t – łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi w 2018 r.; 
 23 226,98 t – łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi w 2019 r.; 
 22 473,52 t – łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi w 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 115 060,15 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2016 r.; 
 120 427,20 t– łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2017 r.; 
 123 005,55 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2018 r.; 
 136 287,08 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2019 r.; 

https://bdl.stat.gov.pl/
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 136 030,36 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-
czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

Opis – 
Weryfikacja  Co 1 rok. 

 
16. Odpady stałe 

16.4 Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych na składowisku spełniającym wymagania sanitarne [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

21,89 2016 

Lublin 
2,01 2017 
2,48 2018 
0,10 2019 
0,15 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 25 183,84 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu miasta Lublin w 2016 r.; 
 2 415,75 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu miasta Lublin w 2017 r.; 
 3 044,40 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu miasta Lublin w 2018 r.; 
 132,06 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu miasta Lublin w 2019 r.; 
 205,86 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu miasta Lublin w 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 115 060,153 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2016 r.; 
 120 427,206 t – łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2017 r.; 
 123 005,552 t – łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wy-

łączeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2018 r.; 
 136 287,08 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2019 r.; 
 136 030,36 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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16. Odpady stałe 
16.5 Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych w spalarniach [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
0,1 2016 

Lublin 
0 2017 
0 2018 
0 2019 
0 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 12,703 t – łączna masa odpadów komunalnych unieszkodliwiona w spalarni odpadów w 2016 r.; 
 0 t – łączna masa odpadów komunalnych unieszkodliwiona w spalarni odpadów w 2017 r.; 
 0 t – łączna masa odpadów komunalnych unieszkodliwiona w spalarni odpadów w 2018 r.; 
 0 t – łączna masa odpadów komunalnych unieszkodliwiona w spalarni odpadów w 2019 r.; 
 0 t – łączna masa odpadów komunalnych unieszkodliwiona w spalarni odpadów w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 115 060,15 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2016 r.; 
 120 427,20 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2017 r.;  
 123 005,55 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2018 r.; 
 136 287,08 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2019 r.; 
 136 030,36 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 

16. Odpady stałe 
16.6 Odsetek stałych odpadów miasta spalanych na powietrzu [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
0 2016 

Lublin 0 2017 
0 2018 
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16. Odpady stałe 

16.7 Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych na otwartych składowiskach odpadów [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

21,89 2016 

Lublin 
2,01 2017 
2,48 2018 
0,10 2019 
0,15 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 25 183,84  t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu Gminy Lublin w 2016 r.; 
 2 415,75 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu Gminy Lublin w 2017 r.; 
 3 044,40 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu Gminy Lublin w 2018 r.; 
 132,06 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu Gminy Lublin w 2019 r.; 
 205,86 t – odpady poddane unieszkodliwianiu pochodzące z terenu Gminy Lublin w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 115 060,15 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2016 r.; 
 120 427,20 t– łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2017 r.; 
 123 005,55 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2018 r.; 
 136 287,08 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2019 r.; 
 136 030,36 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2019 r. 
Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 

0 2019 
0 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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16. Odpady stałe 
16.8 Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych innymi metodami [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
0,28 2016 

Lublin 
0,41 2017 
2,88 2018 
0,10 2019 
0,15 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 324,36 t – masa odpadów poddanych składowaniu D5 w tym odpady z grupy 17 wg katalogu odpadów w 2016 r.; 
 490,51 t– masa odpadów poddanych składowaniu D5 w tym odpady z grupy 17 wg katalogu odpadów w 2017 r.; 
 3 540 t – masa odpadów poddanych składowaniu D5 w tym odpady z grupy 17 wg katalogu odpadów w 2018 r.; 
 132,06 t – masa odpadów poddanych składowaniu D5 w tym odpady z grupy 17 wg katalogu odpadów w 2018 r.; 
 205,86 t – masa odpadów poddanych składowaniu D5 w tym odpady z grupy 17 wg katalogu odpadów w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 115 060,15 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2016 r.; 
 120 427,20 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2017 r.; 
 123 005,55 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2018 r.; 
 136 287,08 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2019 r.; 
 136 030,36 t – łączna masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłą-

czeniem odpadów z grupy 17 (wg katalogu odpadów) w 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

Opis  Proces unieszkodliwiania odpadów D5 polega na składowaniu na składowiskach w sposób celowo zaprojekto-
wany. 

Weryfikacja Co 1 rok. 
 

16. Odpady stałe 
16.9 Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na mieszkańca [t] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0,000073  2016 Lublin 0,000042 2017 
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0,000083 2018 
0,000424 2019 
0,000157  2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 24,78 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2016 r.; 
 14,34 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2017 r.; 
 28,63 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2018 r.; 
 143,99 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2019 r.; 
 53,16 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 

16. Odpady stałe 
16.10 Odsetek odpadów niebezpiecznych miasta, które są poddawane recyklingowi [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
48,71 2016 

Lublin 
71,27 2017 

86,80 2018 
85,46 2019 
55,94 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1.  Licznik: 
 12,07 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych poddana recyklingowi w 2016 r.; 
 10,22 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych poddana recyklingowi w 2017 r.; 
 24,85 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych poddana recyklingowi w 2018 r.; 
 123,05 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych poddana recyklingowi w 2019 r.; 
 29,74 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych poddana recyklingowi w 2020 r. 

Uwagi: 

https://bdl.stat.gov.pl/
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 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 
2.  Mianownik: 
 24,78 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2016 r.; 
 14,34 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2017 r.; 
 28,63 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2018 r.; 
 143,99 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2019 r.; 
 53,16 t – masa odebranych odpadów niebezpiecznych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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17. Telekomunikacja i innowacje 
17.1 Liczba łączy internetowych na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
28 650 2016 

Lublin 
29 196 2017 
30 242 2018 
29 838 2019 
32 004 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 97 544 – liczba świadczonych usług dostępu do Internetu w 2016 r.; 
 99 223 – liczba świadczonych usług dostępu do Internetu w 2017 r.; 
 102 727 – liczba świadczonych usług dostępu do Internetu w 2018 r.; 
 101 385 – liczba świadczonych usług dostępu do Internetu w 2019 r.; 
 108 361 – liczba świadczonych usług dostępu do Internetu w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis  Urząd Komunikacji Elektronicznej nie dysponuje szczegółowymi danymi na temat liczby łączy. Podane informa-
cje dotyczą liczby świadczonych usług. 

Weryfikacja Co 1 rok. 
 

17. Telekomunikacja i innowacje 
17.2 Liczba łączy telefonii komórkowej na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
144 200 2016 

Lublin 
138 600 2017 
134 300 2018 
135 900 2019 
141 500 2020 

https://bdl.stat.gov.pl/
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Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik 
 144,2% – nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce w 2016 r.; 
 138,6% – nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce w 2017 r.; 
 135,3% – nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce w 2018 r.; 
 135,9% – nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce w 2019 r.; 
 141,5% – nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce w 2020 r. 

Uwagi: 
 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 r. – Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

https://archiwum.uke.gov.pl/files/?id_plik=27751 (str. 20). 
 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r. – Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

https://www.uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/391/11/raport_o_stanie_rynku_teleko-
munikacyjnego_w_polsce_w_2020_roku_.pdf (str.56). 

2. Mianownik 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis  Dane w Raporcie odnoszą się do całej Polski i na tej podstawie został przeliczony wskaźnik dla Lublina. Brak 
informacji na poziomie miast ze względu na mobilny charakter usługi. 

Weryfikacja Co 1 rok. 
 

17. Telekomunikacja i innowacje 
17.3 Liczba łączy telefonii stacjonarnej na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
24 032,65 2016 

Lublin 
23 791,67 2017 
33 914,96 2018 
33 619,50 2019 
32 035,88 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 81 823 – liczba usług telefonii stacjonarnej w Lublinie w 2016 r.; 
 80 856 – liczba usług telefonii stacjonarnej w Lublinie w 2017 r.; 
 115 203 – liczba usług telefonii stacjonarnej w Lublinie w 2018 r.; 
 107 438 – liczba usług telefonii stacjonarnej w Lublinie w 2019 r.; 
 108 469 – liczba usług telefonii stacjonarnej w Lublinie w 2020 r. 

https://archiwum.uke.gov.pl/files/?id_plik=27751
https://www.uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/391/11/raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_w_polsce_w_2020_roku_.pdf
https://www.uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/391/11/raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_w_polsce_w_2020_roku_.pdf
https://bdl.stat.gov.pl/
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Uwagi: 
 Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
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18. Transport 
18.1 Liczba km systemu transportu publicznego o wysokiej zdolności przewozowej na 100 000 mieszkańców [km] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
9,02 2016 

Lublin 
12,06 2017 
11,31 2018 
13,59 2019 
13,64 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 30,725 – liczba km systemu transportu kolejowego, którym przewożeni są pasażerowie w granicach miasta Lu-

blin w 2016 r.; 
 40,969 – liczba km systemu transportu kolejowego, którym przewożeni są pasażerowie w granicach miasta Lu-

blin w 2017 r.; 
 38,433 – liczba km systemu transportu kolejowego, którym przewożeni są pasażerowie w granicach miasta Lu-

blin w 2018 r.; 
 46,181 – liczba km systemu transportu kolejowego, którym przewożeni są pasażerowie w granicach miasta Lu-

blin w 2019 r.; 
 46,181 – liczba km systemu transportu kolejowego, którym przewożeni są pasażerowie w granicach miasta Lu-

blin w 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis 

 W granicach miasta Lublin znajdują się 3 linie kolejowe, którymi przewożeni są pasażerowie: 
− linia kolejowa nr 7 (dwutorowa) – 12,818 km (25,636 km); 
− linia kolejowa nr 30 – 6,238 km; 
− linia kolejowa nr 68 (częściowo dwutorowa) –11,669 km (11,669 + 7,130). 

Weryfikacja  Co 1 rok. 
  

https://bdl.stat.gov.pl/
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18. Transport 
18.2 Liczba km systemu komunikacji miejskiej na 100 000 mieszkańców [km] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
61,86 2016 

Lublin 
65,03 2017 
64,77 2018 
66,81 2019 
66,51 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 210,62 km – długość tras komunikacji publicznej w granicach miasta Lublin w 2016 r.; 
 221,00 km – długość tras komunikacji publicznej w granicach miasta Lublin w 2017 r.; 
 220,00 km – długość tras komunikacji publicznej w granicach miasta Lublin w 2018 r.; 
 227,00 km – długość tras komunikacji publicznej w granicach miasta Lublin w 2019 r.; 
 226,00 km – długość tras komunikacji publicznej w granicach miasta Lublin w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
18. Transport 

18.3 Roczna liczba podróży transportem publicznym na mieszkańca 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 
366,67 2016 

Lublin 
396,02 2017 
387,78 2018 
330,55 2019 
189,00 2020 

https://bdl.stat.gov.pl/
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Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 124 838 000 – liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w 2016 r.; 
 134 588 846 – liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w 2017 r.; 
 131 721 987 – liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w 2018 r.; 
 112 315 038 – liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w 2019 r.; 
 64 217 871 – liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w 2019 r. 

Uwagi: 
 Dane Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
18. Transport 

18.4 Liczba samochodów osobowych na mieszkańca 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0,51 2016 

Lublin 
0,53 2017 
0,56 2018 
0,58 2019 
0,60 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 172 128 – liczba samochodów osobowych w 2016 r.; 
 180 399 – liczba samochodów osobowych w 2017 r.; 
 189 281 – liczba samochodów osobowych w 2018 r.; 
 196 347 – liczba samochodów osobowych w 2019 r.; 
 202 919 – liczba samochodów osobowych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Transport i Łączność => Pojazdy => Pojazdy Ogółem =>Samochody osobowe 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
18. Transport 

18.5 Odsetek osób dojeżdżających do pracy z wykorzystaniem innego sposobu podróżowania niż samochód osobowy [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

54,4 2017 

Lublin 49,7 2018 
60,9 2019 
b.d. 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 Raport opracowany na zlecenie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin pt. „Opinie Miesz-
kańców Lublina o swoim mieście”, 2017,  
https://strategia.lublin.eu/wp–content/uploads/2018/12/18.5–Opinie_mieszkancow_Lublina–Raport_2017.pdf 
(str. 47) 

 Raport opracowany na zlecenie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin pt. „Opinie Miesz-
kańców Lublina o swoim mieście”, 2018, 
https://strategia.lublin.eu/wp–content/uploads/2018/12/18.5–Opinie_mieszkancow_Lublina–Raport_2018.pdf 
(str. 48). 

 Raport opracowany na zlecenie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin pt. „Opinie Miesz-
kańców Lublina o swoim mieście”, 2019, 
https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/2021/484-wniosek-
o-dostep-do-informacji-publicznej-dotyczacy-raportow-opinie-mieszkancow-lublina-o-swoim-mie-
scie,1774,28072,2.html, (str. 56). 

 W 2020 r. w ramach badań pt. „Opinie Mieszkańców Lublina o swoim mieście zrezygnowano z pytania o sposoby 
podróżowania. 

Opis 

 Na pytanie kwestionariuszowe na próbie 514 mieszkańców „w jaki sposób respondent najczęściej porusza się po 
Lublinie w drodze do pracy, uczelni lub szkoły?” uzyskano następujące odpowiedzi: 
− środkiem komunikacji miejskiej – 32,6%; 
− samochodem – 31,8%; 
− pieszo – 18,9%; 
− rowerem – 2,9%; 
− nie dotyczy – 13,7%. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://strategia.lublin.eu/wp-content/uploads/2018/12/18.5-Opinie_mieszkancow_Lublina-Raport_2017.pdf
https://strategia.lublin.eu/wp-content/uploads/2018/12/18.5-Opinie_mieszkancow_Lublina-Raport_2018.pdf
https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/2021/484-wniosek-o-dostep-do-informacji-publicznej-dotyczacy-raportow-opinie-mieszkancow-lublina-o-swoim-miescie,1774,28072,2.html
https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/2021/484-wniosek-o-dostep-do-informacji-publicznej-dotyczacy-raportow-opinie-mieszkancow-lublina-o-swoim-miescie,1774,28072,2.html
https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/2021/484-wniosek-o-dostep-do-informacji-publicznej-dotyczacy-raportow-opinie-mieszkancow-lublina-o-swoim-miescie,1774,28072,2.html
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 Na pytanie kwestionariuszowe na próbie ponad 1101 mieszkańców „w jaki sposób respondent najczęściej porusza 
się po Lublinie w drodze do pracy, uczelni lub szkoły?” uzyskano następujące odpowiedzi: 
− środkiem komunikacji miejskiej – 29,9%; 
− samochodem – 32,6%; 
− pieszo – 16,3%; 
− rowerem – 3,5%; 
− nie dotyczy – 17,8%. 

 Na pytanie kwestionariuszowe na próbie ponad 450 mieszkańców „w jaki sposób respondent najczęściej porusza 
się po Lublinie w drodze do pracy, uczelni lub szkoły?” uzyskano następujące odpowiedzi: 
− środkiem komunikacji miejskiej – 35,8%; 
− samochodem – 27,8%; 
− pieszo – 22,0%; 
− rowerem – 3,1%; 
− nie dotyczy – 11,3%. 

Weryfikacja Co 1 rok. 
 

18. Transport 
18.6 Liczba jednośladowych pojazdów silnikowych na mieszkańca 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
0,02 2016 

Lublin 
0,02 2017 
0,03 2018 
0,03 2019 
0,03 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 7 860 – liczba motocykli w 2016 r.; 
 8 317 – liczba motocykli w 2017 r.; 
 8 803 – liczba motocykli w 2018 r.; 
 9 265 – liczba motocykli w 2019 r.; 
 9 764 – liczba motocykli w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL=> Transport i Łączność => Pojazdy => Pojazdy ogółem => Motocykle ogółem 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 

https://bdl.stat.gov.pl/


  

 

 70 
 
 
 

 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
18. Transport 

18.7 Kilometry ścieżek i pasów rowerowych na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

41 km 2016 

Lublin 
43 km 2017 
41 km 2018 
49 km 2019 
53 km 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 138,9 – liczba km ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów) ogółem w 2016 r.; 
 145,0 – liczba km ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów) ogółem w 2017 r.; 
 140,0 – liczba km ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów) ogółem w 2018 r.; 
 165,2 – liczba km ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów) ogółem w 2019 r.; 
 180,9 – liczba km ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów) ogółem w 2020 r.; 
Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Transport i Łączność => Ścieżki rowerowe => Długość ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów). 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
  

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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18. Transport 
18.8 Ofiary śmiertelne wskutek wypadków drogowych na 100 000 mieszkańców 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
2,06 2016 

Lublin 
1,77 2017 
3,83 2018 
2,35 2019 
2,95 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 7 – liczba ofiar wskutek wypadków drogowych w 2016 r.; 
 6 – liczba ofiar wskutek wypadków drogowych w 2017 r.; 
 13 – liczba ofiar wskutek wypadków drogowych w 2018 r.; 
 8 – liczba ofiar wskutek wypadków drogowych w 2019 r.; 
 10 – liczba ofiar wskutek wypadków drogowych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie za 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r. 

https://bip.lublin.eu/. 
2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 
Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bip.lublin.eu/
https://bdl.stat.gov.pl/
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18. Transport 
18.9 Komercyjne bezprzesiadkowe destynacje lotnicze 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
12 2017 

Lublin 7 2018 
13 2019 
16 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Port Lotniczy Lublin S.A., www.airport.lublin.pl. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

http://www.airport.lublin.pl/
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19. Planowanie przestrzenne 
19.1 Tereny zielone na 100 000 mieszkańców [ha] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
401,57 2016 

Lublin 
406,22 2017 
408,12 2018 
407,05 2019 
418,95 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 1367,20 ha – powierzchnia terenów zielonych w 2016 r.; 
 1380,55 ha – powierzchnia terenów zielonych w 2017 r.; 
 1386,32 ha – powierzchnia terenów zielonych w 2018 r.; 
 1383,10 ha – powierzchnia terenów zielonych w 2019 r.; 
 1418,51 ha – powierzchnia terenów zielonych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl;  
 BDL => Stan i ochrona środowiska => Tereny zieleni => Tereny zieleni. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
19. Planowanie przestrzenne 

19.2 Roczna liczba zasadzonych drzew na 100 000 mieszkańców 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

151,26 2016 

Lublin 
285,42 2017 
223,74 2018 
197,77 2019 
593,65 2020 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 515 – liczba nasadzeń drzew w 2016 r.; 
 970 – liczba nasadzeń drzew w 2017 r.; 
 760 – liczba nasadzeń drzew w 2018 r.; 
 672 – liczba nasadzeń drzew w 2019 r.; 
 2 010 – liczba nasadzeń drzew w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl;  
 BDL => Stan i ochrona środowiska => Tereny zieleni => Nasadzenia i ubytki wg lokalizacji w gminach => Drzewa. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
19. Planowanie przestrzenne 

19.3 Obszar nieformalnych siedlisk jako odsetek obszaru miasta [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0 2016 

Lublin 
0 2017 
0 2018 
0 2019 
0 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 0 km2 – obszar siedlisk nielegalnych budowli w Lublinie o pow. nie mniejszej niż 2 km2 w 2016 r.; 
 0 km2 – obszar siedlisk nielegalnych budowli w Lublinie o pow. nie mniejszej niż 2 km2 w 2017 r.; 
 0 km2 – obszar siedlisk nielegalnych budowli w Lublinie o pow. nie mniejszej niż 2 km2 w 2018 r.; 
 0 km2 – obszar siedlisk nielegalnych budowli w Lublinie o pow. nie mniejszej niż 2 km2 w 2019 r.; 
 0 km2 – obszar siedlisk nielegalnych budowli w Lublinie o pow. nie mniejszej niż 2 km2 w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
19. Planowanie przestrzenne 

19.4 Stosunek liczby miejsc pracy do liczby mieszkań 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0,94 2016 

Lublin 
0,94 2017 
0,95 2018 
0,94 2019 
0,93 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 140 692 – szacunkowa liczba miejsc pracy w 2016 r.; 
 143 412 – szacunkowa liczba miejsc pracy w 2017 r.; 
 147 308 – szacunkowa liczba miejsc pracy w 2018 r.; 
 148 064 – szacunkowa liczba miejsc pracy w 2019 r.; 
 147 486 – szacunkowa liczba miejsc pracy w 2020 r. 

Uwagi: 
 Szacunek Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Mianownik: 
 149 506 – zasoby mieszkaniowe wg stanu na koniec 2016 r.; 
 152 118 – zasoby mieszkaniowe wg stanu na koniec 2017 r.; 
 154 926 – zasoby mieszkaniowe wg stanu na koniec 2018 r.; 
 157 147 – zasoby mieszkaniowe wg stanu na koniec 2019 r.; 
 159 187 – zasoby mieszkaniowe wg stanu na koniec 2020 r.; 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Gospodarka mieszkaniowa i komunalna=> Zasoby mieszkaniowe => Zasoby mieszkaniowe. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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20. Ścieki 
20.1 Odsetek mieszkańców miasta z dostępem do usługi odbioru ścieków [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
96,63 2016 

Lublin 
96,10 2017 
95,95 2018 
95,82 2019 
95,11 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 328 993 – szacunkowa liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów odbioru ścieków w 2016 r.; 
 326 588 – szacunkowa liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów odbioru ścieków w 2017 r.; 
 325 915 – szacunkowa liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów odbioru ścieków w 2018 r.; 
 325 570 – szacunkowa liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów odbioru ścieków w 2019 r.; 
 322 030 – szacunkowa liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów odbioru ścieków w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 

20. Ścieki 
20.2 Odsetek ścieków miejskich, które nie zostały oczyszczone [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
0 2016 

Lublin 
0 2017 
0 2018 
0 2019 
0 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

https://bdl.stat.gov.pl/
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20. Ścieki 

20.3 Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu pierwszego stopnia [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

100 2016 

Lublin 
100 2017 
100 2018 
100 2019 
100 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 
20. Ścieki 

20.4 Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu drugiego stopnia [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

0,07 2016 

Lublin 
0,07 2017 
0,07 2018 
0,06 2019 
0,06 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 

20. Ścieki 
20.5 Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane oczyszczaniu trzeciego stopnia [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
99,93 2016 

Lublin 
99,94 2017 
99,93 2018 
99,94 2019 
99,94 2020 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 
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21. Woda i usługi sanitarne 
21.1 Odsetek mieszkańców miasta z dostępem do wody przeznaczonej do spożycia 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
96,36 2016 

Lublin 
95,84 2017 
95,70 2018 
95,70 2019 
94,94 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 328 078 – liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę w 2016 r.; 
 325 697 – liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę w 2017 r.; 
 325 077 – liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę w 2018 r.; 
 325 026 – liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę w 2019 r.; 
 321 468 – liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę w 2020 r.; 

Uwagi: 
 Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

2. Mianownik: 
 340 466 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2016 r.; 
 339 850 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2017 r.; 
 339 682 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2018 r.; 
 339 784 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2019 r.; 
 338 586 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

 

21. Woda i usługi sanitarne 
21.2 Odsetek mieszkańców miasta ze stałym dostępem do źródła wody uzdatnionej [%] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
97,78 2011 Lublin 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 340 828 – liczba ludności w mieszkaniach wyposażonych w wodociąg w 2011 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Narodowe Spisy Powszechne => NSP 2011 – Mieszkania zamieszkane => Mieszkania zamieszkane wg 

wyposażenia w wodociąg i ustęp => ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale => wodociąg razem. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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21. Woda i usługi sanitarne 

21.3 Odsetek mieszkańców miasta z dostępem do ulepszonych urządzeń sanitarnych [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

96,7 2011 Lublin 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

1. Licznik: 
 337 061 – liczba ludności w mieszkaniach wyposażonych w spłukiwany ustęp w 2011 r.; 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Narodowe Spisy Powszechne => NSP 2011 – Mieszkania zamieszkane => Mieszkania zamieszkane wg 

wyposażenia w wodociąg i ustęp => ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale => ustęp spłukiwany razem. 
2. Mianownik: 
 348 567 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2011 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 

Weryfikacja Po opublikowaniu danych z kolejnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań lub znalezieniu innego 
źródła danych. 

  

2. Mianownik: 
 348 567 – liczba mieszkańców Lublina wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na koniec 2011 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Ludność => Stan ludności => Ludność wg grup wieku i płci. 

Opis — 

Weryfikacja Po opublikowaniu danych z kolejnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań lub znalezieniu innego 
źródła danych. 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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21. Woda i usługi sanitarne 
21.5 Całkowite zużycie wody na mieszkańca [litry/dzień] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
150,96 2016 

Lublin 
141,64 2017 
143,84 2018 
156,44 2019 
153,97 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 55,1 m3 (55 100 l) – zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na 1 mieszkańca w 2016 r.; 
 55,4 m3 (55 400 l) – zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na 1 mieszkańca w 2017 r.; 
 56,4 m3 (56 400 l) – zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na 1 mieszkańca w 2018 r.; 
 57,1 m3 (57 100 l) – zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na 1 mieszkańca w 2019 r.; 
 56,2 m3 (56 200 l) – zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na 1 mieszkańca w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl; 
 BDL => Stan i ochrona środowiska => Zużycie wody i oczyszczanie ścieków => Zuzycie wody na potrzeby gospo-

darki narodowej i ludności w ciągu roku => Zuzycie wody na mieszkańca. 
Opis — 

21. Woda i usługi sanitarne 
21.4 Całkowite zużycie wody na osobę w gospodarstwie domowym [litry/dzień] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
95,62 2016 

Lublin 
93,97 2017 
94,52 2018 
93,15 2019 
92,88 2020 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia 

 34,9 m3 – zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w 2016 r.; 
 34,3 m3 – zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w 2017 r.; 
 34,5 m3 – zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w 2018 r.; 
 34,0 m3 – zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w 2019 r.; 
 33,9 m3 – zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w 2020 r. 

Uwagi: 
 Dane Urzędu Statystycznego w Lublinie. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

https://bdl.stat.gov.pl/
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Weryfikacja Co 1 rok. 
 

 
21. Woda i usługi sanitarne 

21.7 Odsetek strat wody (woda brakująca) [%] 
Wartość Rok Jednostka terytorialna 

7,16 2016 

Lublin 
7,34 2017 
7,82 2018 
8,27 2019 

10,24 2020 
Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia  Dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

Opis — 
Weryfikacja Co 1 rok. 

  

21. Woda i usługi sanitarne 
21.6 Średnia liczba godzin przerw w dostawie wody na gospodarstwo domowe [h] 

Wartość Rok Jednostka terytorialna 
b.d. — — 

Dane użyte do wyliczenia wskaźnika oraz źródło 
ich pochodzenia — 

Opis — 
Weryfikacja — 
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