
UWAGI OGOLNE

Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny spis Ro|ny 2002

zostały wprowadzone ustawami podjętymi pfez Sejm RzeczypospoIitej PoIskiej- oba spisy

przeprowadzono na terenie całego kraju W dniach od 21 ma]a do 8 czerwca 2002 roku (według stanu

w dniu 20 maja 2OO2 r. o godz. 24oo).

Doświadczenia poIskie

W ostatnim stu|eciu Polska przeprowadziła siedem spisÓW powszechnych ludnoŚci i mieszkań

(1921, 1931, 1950, 1960, 1970, 1978 i  1988), jeden spis sumaryczny w 1946 r.  oraz trzy spisy repre-

zentacyjne - (mikrospisy) - w |atach: 1974' 1984 i 1995. TŻy powszechne sp.sy rolne pzeprowa-

dzone zostały razem ze spisami |udnoŚci W |atach] 1950' 1960 i 1970' LudnoŚĆ związana z indyw|du-

a|nymi gospodarstvvami ro|nymi była fÓWnieŹ wyodrębniona w reprezentacyjnych spisach |udnoŚci

W |atach: 1974' '1984' ,1995' Spis |udnoŚci Wiejskiej związanej z roInictwem pzeprowadzony zosta.ł

jako jednorazowe badanie reprezentacyjne w 1982 r., natomiast pełne spisy rolnicze odbyły się

w .1976 i 1986 r' W pÓŹniejszych |atach przeprowadzono jeszcze reprezentacyjny spis ro|ny w 1994 r.

oraz powszechny spis rolny w 1996 r.

Znaczenie spisÓw |udności i mieszkań jest rÓżne W poszczegÓ|nych krajach, w zależnoŚci od

sprawnoŚci funkcjonowania systemÓW ewidencyjnych i rejestrÓW oraz od stopnia powiązania systemu

badań statystycznych z administracyjnymi ŹrÓdłam. danych' W naszym kraju znaczenie spisu |udnoŚci

jest nadal bardzo duŻe'

D|a Po|ski spis |udnoŚci i mieszkań oraz spis ro|ny 2002 jest badaniem suczegÓ|nym, ponieważ

jest pIerwszym pełnym spisem po głębokjch przeobrażeniach społeczno-gospodarczych i ustrojowych'

jakie miały miejsce w latach dziewięĆdziesiątych' PrzeobraŻenia te spowodowały zmiany w dotych-

cfasowych procesach demograficznych oraz głębokie przemiany strUktury społeczno-zawodowej lud.

noŚci oraz pojawienie się nowych z.jawisk, nieznanych wczeŚniej na taką skalę, takich jak: bezrobocie'

bezdomnośĆ' imigracja cudzoziemcÓW do Polski oraz nasilenie się krÓtkookresowych migracji zagra.

nicznych PoIakÓw' nowe formy własnoŚci mieszkań'

Podstawy prawne' termin i zakres podmiotowy spisów 2002

Termin izakres tematyczny spisÓW' zasady organizacji i rea|izacji prac spisowych' zobowiąza-

nie ludnoŚci do udzielenia informacji isposÓb zebrania informacj. zostały określone w następujących

aktach prawnych:
_ w ustawie z dnia 2 grudnia 1999 r' o narodowym spisie powszechnym ludnoŚcl i mieszkań

w 2001 r- (Dz' U- z 2000 r'' Nr 1' Poz' 1) z Póżniejszązmianą (Dz' U' z2000 r., Nr 93, poz' 1026),
.._ W ustawie z dnia 9 wrzeŚnia 2000 r. o powszechnym spisie ro|nym w 2002 r' (Dz' U' z 2000 r',

Nr 99, poz. 1072\ oraz
- w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439)

z pÓŹniejszymi zmianami.



Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2002 podtegały:

- osoby sta|e zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkan ach budynkach, obiektach

i oomieszczeniach.
- mieszkania i budynki, W ktÓrych znajdują się mieszkania zamieszkane |ub niezamieszkane ofaf

zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące

mieszkaniami,

- osoby nie mające miejsca zamleszkania'

Spis |udności . mieszkań prz eprowadzony W 2002 roku nie obe]mował:
_ szefÓw i cudzoziemskiego persone|u prz edstawicle|stw dyplomatycznych i urzędÓw konsularnych

państw obcych, członkÓw rodzin tych osób oraz innych osÓb koŻystających z przywilejÓw i im.

munitetÓw na mocy Umów, Ustaw |Ub powszechnie usta|onych zwyczajÓw międzynarodowych

(pozostali cudfoziemcy pŻebywający w PoIsce byIi spisywani na ogó|nych zasadach),
_ osÓb ubiegających się o azy|
_ mieszkań, budynkÓw' obiektÓw i pomieszczeń będących własnością przedstawicie|stw dyp|oma-

tycznych i urzędÓw konsuIarnych państw obcych,

W ramach spisu Iudności zostały przeprowadzone dodatkowe badania:

_ migracji długookresowych,

_ dzietnoŚci kobiet'

Powszechnym Spisem Rolnym 2002 zostaĘ objęte:

- gospodarstwa indywidualne o powierzchni uzytkÓw ro|nych powyże] 1 ha,
- gospodarstwa indywidUa|ne o powierzchni użytkÓw ro|nych od 0'1 do 1 ha włącznie (tzw' działki

rolne),

_ osoby fizyczne będące właścicie|ami zwieząt gospodarskjch' nie posiadające UżytkÓw ro|nych

lub posiadające użytki rolne o powierzchni mniejszej nii 0,1 ha'

_ pozostałe gospodarstwa rolne będące w uŻytkowaniu osÓb prawnych ijednostek organizacyjnych

nie ma1ących osobowości prawne]

W czasie spisu wypełniane byĘ następujące formu|arze:

- formu|arz A - przeznaczony do opisu mleszkania i budynku oraz do spisania osÓb w mieszkaniu,

osÓb mieszka]ących w pomieszczeniu nie będącym mieszkaniem, osÓb W obiekcie zbiorowego

zakwaterowania, a takŹe osÓb bezdomnych.
- formu|az M _ przeznaczony do zebrania informacji o migracjach osÓb. ktÓre w |atach 1989-

_2002 paebywały poza obecnym mie]scem zamieszkania (w innej miejscowoŚci w kraju lub za

gran.cą) pfzez okres co na.imniej 12 miesięcy,

.._ formu|arz D _ przeznaczony do badania dzietności kobiet będących w wieku 16 |at iwięcej, za-

mieszkałych w wyIosowanych mieszkaniach'
- formularz R1 - przeznaczony do spisu w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

v l t l

-



..._ formu|az R2 - pzeznaczony do spisu u Uzytkown|kÓw działek ro|nych i u właŚcicie|i zwieząt

gospodarskich,

- formulaz R3 - pzeznaczony do spisu gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby prawne

i rnne lednostki  organrzacyjne.

Wzory formu|arzy zostały opub|ikowane ]ako załącznjki do ustaw o spisach' Zgodnie z przepi.

sami tych ustaw. udzie|enie odpowiedzi na pytania zawańe w formu|arzach A, M, R1, R2, R3 było

obowiązkowe' zaś w formu|arzu D-dobrowoIne'

W realizacji spisu w Polsce uczestniczyło łącznie ok' 190 tysięcy osÓb, w tym ok' 160 tysięcy

rachmistzÓw spisowych' W województwie mazowieckim w realizacji spisu uczestniczyło łącznie ok'

26 tys' osÓb, W tym ok. 21 tys' rachmistzÓw spisowych.

osoby objęte spisem obowiązane były do udzie|enia rachmistPom spisowym Ścisłych' wyczer
pujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawańe W Wymienionych formularzach osoby
prawne i inne Jednostki organizacyjne wypełniały we własnym zakresie {ormu|aŻe R3 i przekazyvvały

je do właŚciwego terytorialnie urzędu statystycznego.

SzczegÓ,łowe zasady Wypełniania formularzy A' |Vl oraz D podane zosta,ły w instrukcjach meto.

do|ogicznych do spisu ludnoŚci i mieszkań' natomiast zasady Wypełniania formu|arzy R1' R2 oraz R3

zawańe zostały w instrukcjach metodo|ogicznych do powszechnego spisu ro|nego' Formu|arze oraz
instrukcje Spisowe dostępne są na stronie interneiowej GUS'

Podstawowe cele NSP 2002 to:
,1) dostarczenje informacji o stanie i strukturze ludności, gospodarstw domowych i rodzin oraz |n-

formacji o mieszkaniach iWarunkach mjeszkanjowych - na najniiszym poziomie podziału te.

rytonalnego kralu,

2) możl.wie szeroka charakterystyka zmian' jakie zaszły w czasie w podstawowych strukturacn
demograficzno-społecznych ludnoŚci, 9ospodarstw domowych i rodzin oraz zmian w wieIkoŚci
i standardzie zasobów mieszkaniowych'

3) dostarczenie informacji niezbędnych do międzynarodowych porównań _ pop|zez uwzg|ęd-
nienie w opracowaniach StandardóW iza|eceń organizac]i międzynarodowych (oNZ oraz Unii
Europejskiej).

4) aktua|izacji statystycznych operatów |osowania prÓb do rÓżnotematycznych badań reprezen-
tacy.inych.

celem PsR 2002 by|o między innymi:

1) zapewnienie podstawowej bazy informacyjnej o goSpodarstwach roInych i związanych
z nlmi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej ilokalnel po-
|ityki rolne] tspołeczne] na ws|'

2) dostarczenie informac]i niezbędnych dla finansowania procesÓw Stowarzyszeniowych
z Unią Europejską (UE)' jak i zapewnienia podstaw informacy]nych w pierwszych |atach
członkostwa zgodnie z wymogami UE oraz Wykonanle zobowiązań Po|ski w zakresie dostar.
czenia informacji d|a potrzeb międzynarodowych (FAo, oEcD. EURoSTAT i inne)i
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3) budowy i aktualizacii statystycznych operatÓw losowania prÓb do rÓznotematycznych badań

reprezenfacylnycn

NsP 2002 obejmował następujące tematy:

1. Geograficzne rozmieszczenie iudności według miejsca zamieszkania oraz przebywania;

2' Migracje wewnętrz ne i zagraniczne ludności.

3' Depnograficzną charakterystykę osÓb: płeć' Wiek, stan cywiIny (formaIno-pfawny . faktyczny);

4' charakterystykę demograficzną gospodarstw domowych i rodzin: pozycję osÓb w gospodarstwie

domowym i rodzinie' wielkoŚĆ i skład gospodarstwa domowego i rodziny;

5' charakterystykę społeczną osÓb: poziom wykształcenia oraz uczęszczanie do szko,ły' kraj uro-

dzenia, obylvate|stwo, deklarowaną narodowoŚĆ i język używany w rozmowach w domu;

6' NiepełnosprawnoŚĆ prawną i bio|ogiczną

7. AktywnośÓ ekonomiczną ludnoŚci: pracujący' bezrobotni, biefni zawodowo, pracujący W indywi-

duahych gospodarstwach rolnych, zawÓd; rodZaj działalnoŚci zakładu pracyi

8. GłÓwne i dodatkowe ŹrÓdła utrzymania osÓb oraz pobieranie Świadczeń społecznych;

9' frÓdła Utrzymania gospodarstwa domowego; samodzieInoŚĆ gospodarowania;

10. Gospodarstwa zbiorowe irodziny w tych gospodarstwach;
,l1' Mieszkania zamieszkane i niezamieszkane: stan zasobÓw mieszkanjowvch'

12' Wie|koŚĆ mieszkań i ich wyposażenie'

13 SamodzteInoŚćzamleszk iwanla '

14' charakterystykę budynków'

Tematyka |udnoŚciowa została wzbogacona dzięki przeprowadzeniu dwÓch badań towarzyszą.

cych spisowi, a mianoWicie: badania dzietnoŚci oraz badania długookresowych migracji IudnoŚci' jakie

miały miejsce w |atach 1989_2002

PsR 2002 obejmował następujące zagadnienia:

1. Powierzchniagospodarstwai

2' Struktura WłasnoŚciowa uŹytkÓW rolnych gospodarstwa;

3. Struktura dochodÓw.

4. Działalnoścgospodarcza;

5' Pracujący w indywidua|nym gospodarstwje rolnym'

6' PowierzchniazasiewÓw:

7. Powierzchnia inna,

8' Pogłowie zwierząt gospodarskich

L Rozdysponowanieprodukcjirolniczej,

10. Infrastruktura gospodarstwa;

11.  Budynki  i  budowle,

12.  Magazynowaniewgospodarstwae,
'13 Nawozy i pestycydy w gospodarstwie;

14 Maszyny iurządzenia ro|n icze;

15. Wybrane wydatki w gospodarstwie.
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Folmy upowszechniania wyników spisów

PubIikowanie wynikÓW spisÓw jest jUi kadycją, zatem ta forma upowszechniania danych będzie

kontynuowana' Jednak Wobec gwałtownego rozwoju informatyki oraz nowoczesnych techno|ogii ko.

munikacji szczegÓ|na uwaga będzie zwrÓcona na ułatwienie odbiorcom danych spisowych korzystania

z elektronicznych form dostępu do danych'

MoŻna wyrÓŻniĆ cztery podstawowe formy upowszechniania danych spIsowych:

1 Publikowanie danych;

2' Udostępnianie danych na noŚnikach informatycfnych oraz poprzez bezpoŚredni dostęp

do baz informacyjnych z wynikami spisu;

3' DostępnoŚĆ podstawowych danych poprzez Internet,

4' Udostępnianie danych poprzez Bank Danych Regiona|nych'

Pub|ikacje z wynikami spisu IudnoŚci i mieszkań oraz spisu rolnego 2002 będą wydawane

w latach 2003-2004.

Główny Urząd statystyczny wyda następujące publikacje tabelaryczne na poziomie ogÓ|no-

krajowm z jednoczesną prezentacją przekrojÓw regionaInych:

IE
1 )

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8 )

o\

10 )

11 )

12\

13 )

15 )

17\

18 )

1e)
20)
21)

NSP Rok wYdania

Narodowy Spis Powszechny LudnoŚci i |v,lieszkań 2002. Raport z wynikÓw '' ' ' '. ' '. '. ' ' ' ' ' ' 2003

LudnoŚĆ' Stan I struktura demograficzno-społeczna'''

Gospodarstwa domowe i rodziny

Mieszkania

Mieszkania nrezamieszkane

Zamieszkane budynki

LudnośÓ i gospodarstwa domowe' Stan i struktura spo.łeczno.ekonomiczna

Metodo|ogia Narodowego sp isu Powszechnego Ludności  iMieszkań 2002. '  ' '  ' ' , ' ' '  ,  ,2003

Ak t ywno ŚĆekonom i c z na l u dno Ś c i zw i ą z ane j z r o l n i c twem ' . ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' . 2 o o4

PŻyna|eŻnoŚĆ narodowoŚc iowa |udnoŚc i  Po lsk i ' ' . ' '  '  ' ' ' ' .  ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' '  . ' .20u

DzietnośĆ rodz in (na podstawie Ankiety Rodz innej) ' ' ' '  . ' ' ' '  ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , ' ' . ' '  200/r

Migracje długookresowe IudnoŚc i  (na podstawie Ankiety Migracyjnej)  ' . . ' , ' ' , .  .  '  ' '  , ' ' . '  2004

PSR

Raport  z  wynikÓW Powszechnego Spisu Ro|nego 2002 , ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' . ' ' .  '  . ' ' ' ' ' ' ' ' '  2003

Uiytkowanie grUntÓW, powierzchnia zasiewÓw i pogłowie zwierząt gospodarskich ' ' ' 2003

Zwierzęta gospodarsk ie . .  .  ' '  '2003

.  . .  . . . . . . . 2003

. . . . . .  . . . . . .  . . . 2003

. .  .  2003

, ' . ' '  , ' . , ' ' - ' ' , 2003

. . . . 2003
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22 )  Uży t kowan i e  g r un t Ów  I  i c h  j a ko Ś Ó ' ' ' , ' ' ' ' ' ' ' '  ' ' . ' ' , ' . , ' , . ' . , 2 003
23 )  Up r awy  r o l ne . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 2OO3

24 )  Up r awy  og rodn i c z e . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . 2 003
25) Budynki i infrastruktura techniczna w gospodarstwach rolnych . . .... ZOO3
26) Ciągniki' maszyny i inne Środki transportu w gospodarstwach rolnych ' ' ' .-'.' '-..2oo3
27) Pozaro|nicza działa|nośĆ gospodarstw ro|nych ''.' '. ...' ' ' 2003
28) Systematyka icharakterystyka gospodarstw ro lnych. .  . . . .  .  . . . . .  . . . . . .2003
29) Wybrane e lementy sytuacj i  ekonomicznej  gospodarstw ro lnych . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .2OO3
30 )  P r z em i any  ag r a rne  . . . . . . .  . .  . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . .  . . 2OO3
31) Ro|nictwo na terenach gÓrsk ich i terenach o słabych warunkach g|ebowych' ' ' ' - ' ' ' . . '  ' . ' ' '  2oo3
32 )  Me todo l og i a  Powsze chnego  Sp i s u  Ro l nego  2002 . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 003
33) Nakłady pracy w ro|nictwie - . ' '-.' ' ' 2oo4
34) Cele produkcji w gospodarstwach rolnych . . ........2m4
35) Charakterystyka gospodarstw lndywidua|nych prowadzących rachunkowoŚÓ ro|ną ''.' ' ' 2o(X
36) Kierunki zmian w strukturze dochodÓw gospodarstv\, domowych z użytkownikiem

rndywidualnego gospodarstwa ro lnego . .  . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .2004

Począwszy od 2004 roku będą opracowywane i wydawane publikacje głÓWnie o charakterze
anaIityczno.tabeIarycznych ' Publikacje te będą przygotowywane wspÓlnie z przedstawic|e|am. Środo-
w.sk naukowo-badawczych, zarÓwno tymi' z ktÓrymi GUS ma podpisane umowy o WspÓlpracy ba.
dawczej, jak iz innymi uczelniami oraz instytutami naukowo-badawczymi.

UŻędy statystyczne będą natomiast wydawaÓ opracowania regiona|ne, a także |oka|ne
(dot. poszczegÓ|nych gmin):

!Ł Tvtuł Rok wvdania
1) Rapoń z wynikÓw spisÓW powszechnych. WojewÓdztwo - ' . ' ' ' ' ' ' 2oo3
?) Podstawowe informacje z Narodowego Splsu LudnoŚci i |\,4ieszkań oraz Powszechnego

Spisu Ro|nego 2002 w gmin ie . ' ' ' '  Wo,]ewÓdztwa . ' ' . . '  2oo3

NSP

3) LudnoŚÓ '  s tan oraz struktura demograf iczna i  społeczno-ekonomiczna .  .  .  . . . ,  '  ' .2003
4) Gospodarstwa domowe i  rodz iny . . .  . . .  . . . . . . . . .2OO3
5 )  M i e s z kan i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2OO3

6 )  Zam i e s z kane  budynk i  . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . 2OO3
7) Warunki  mieszkaniowe gospodarstw domowych i  rodz in .  . .  . . .  . .  . . . .  . .  . . .  . .  . . . . . . .  . . . .2OO4
8) AktywnośÓ ekonomiczna |UdnoŚc i  ' . , . , '  ' ' . ' , .2oo4
9 )  M i g r a c j e  | udno Ś c i  ' . ' '  '  '  ' ' . , ' ' ' ' ' ' ' ' . ' . ' ' ' ' . 2 oo4

10) osoby n iepełnosprawne .  '  ' ,  '  .  ' ' '  ' ' ' .  . ' ' ' . ' '2oo4
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PSR

11) LudnoŚc igospodarstwa domowe związane z ro|nictwem ' ' '  ' ' ' ' '2003

12) Użytkowanie gruntÓw, powierzchnia zasiewÓw i pogłowie zwierząt gospodarskich '.. ' 2003

13 )  Budynk i iwyposażen i e t e chn i c znegospoda r s twro |nych ' . , ' . ' ' . ' ' , , , ' ' ' ' ' ' . 2003

14) Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych ... . . ..... ..2003

15) Systematyka icharakterystyka gospodarstw ro|nych.. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .2003

Ponadto W Bazie Danych Regionalnych (BDR), prowadzonej przez Urząd Statystyczny w Je|e.

niej GÓrze, będą zamieszczone informac'ie ze spisu d|a poszczegÓ|nych szczebli podziału terytoria|-

nego kralu.

PŹygotowywany w postaci tab|ic wynikowych zakles opracowania wyników spisu nie wy-

czeĘuie wszystkich moż|iwości wyko]zystania danych spisowych' Wdrożony system informa.

tyczny, w tym szeroki program symbolizacji automatycznej oraz automatycznego ,,wyprowadzania"

wie|u informacji (zmiennych), pozwoli na opracowywanie wynikÓw spisu rÓwnief w innych niż propo-

nowane Układach kore|acyjnych ipfestrzennych' Potencja|ni odbiorcy takich danych spisowych, ktÓre

wykracza]ą poza dane u]ęte we wspomnianych tablicach wynikowych, muszą jednak liczyĆ się z tym,

ie zamÓwienia będą realizowane w pÓzniejszym czasie.

lnformacje na zamÓwienie mogą byc realizowane W formie tradycyjnych publikacji (forma papie-

rowa), jak rÓwnieŻ na cD (fo|ma e|ektroniczna).

Informacje o gminie mieisko{t'iejskiej podano W podfia|e na ogo|em, miasto' wieś' Pzez,miasto'

rozumie się obszar wydzie|cny w granicach administracyjnych tejjednostki. a przez,,WieŚ,' pozostały obszar

Jeże|i w tab|' 1 i2zdanymiz PSR 2002 prezentowane są |okaty. to okreśIająone pozycję dane1 gmi.

ny w ogÓ|nej zbiorowoŚci gmin wojewÓdztwa, PrzY usta|aniu |okaty stosowano zasadę i.e najniższą war.

tość |okaty (najlepsza) otzymuje gmina o najwyższej WartoŚci cechy' W pŻypadku' gdy dwie |ub Wjęcejjed-

nostek miały identyczną wartoŚĆ cechy otrzymały tę samą |okatę' a następna gmina o mniejszej wartoŚci

cechy otzymała następnąW ko|ejnoŚci |okatę' Zatem |iczba |okat moie byĆ mniejsza niż |iczba gmin' Lokaty

w odniesieniu do powieŻchni wy|iczono z danych W arach'

thraoi techniczne

W tab|icach wp'owadzono automatyczne zaokĘg|enia, co niekiedy może powodować

drobne rozbieżności w sumowaniu danych na wyższych poziomach ag.egacji.

Z uwagi na ustawowy obowiązek GUS do zachowania tajemnicy statystycznej zachodzi ko-

nieczność,'ukrywania'' rzadkich informacji' Występujących na]częŚciej przy prezentacji danych na po.

ziomie |oka|nym' W tych obsza[ach, gdzie moie istnieĆ rea|ne n iebezpieczeństwo identyfikac]i danych

Jednostkowych, informacje liczbowe zostały zastą)ione umownym znakiem
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oBJAŚN|EN|A zNAKÓw UMowNYcH

Kreska (-)

Zero: (0)

(0,0)

Kropka (.)

Znak x

Znak #

,,W tym"

Znak *

- z'awisko nie wystą3iło'

- zjawisko istniało W wie|kości mniejszej od 0'5;

- zjaw|sko istniało w wie|koŚci mniejszej od 0'05'

- zupełny brak informacji a|bo brak informacji wiarygodnych'

. wypełnienie pozycjiJest niemoŻliwe |ub niecelowe'

- oznacza, że dane nie mogą byĆ publjkowane ze wzg|ędu na koniecznoŚÓ
zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce pu-
blicznej.

. oznacza, że nie podaje się wszystkich składnikÓw sumy'

. oznacza' Źe dane zostały zmienione W stosunku do wczeŚniej opub|ikowa-
nych.

sKRÓTY

c.o.

ooK.

Dz.  U.

ha

itp.

km2

Lp.

m

m'

m .

mln

= ciąg da|szy

= centralne ogrzewanie

= dokończenje

= Dzienn ik Ustaw

= hektar

= i tym podobne

= kilometr kwadratowy

= liczba porządkowa

= metr

= metr kwadratowy

= mlasto

= mi l ion

np.

nr (Nr)

ok

poz

r.

str.

tabl .

tj

tys

tzn.

lzw

= na przykład

= numer

= oKoto

= pozycja

= rok

= strona

= tablica

= ro .,est

= tysiąc

= raK zwany

= wyżej wymienione
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UWAGI METODYCZNE

l. NARoDoWY sP|s PoWszEcHNY LUDNoŚct l mleszxnŃ

Podstawowe definic,ie pojęĆ i k|asyfikacje _ niezbędne do WłaŚciwej interpretacji wynikÓW spisu
- będą zamieszczane w kafdel z publikacji z Wynikami spisu'

z uwagi na fakt' że d|a częŚci mieszkańcÓW niemoż|iwe było przeprowadzenie spisu z udzlałem

rachmistŻa spisowego (z rÓżnych powodÓW), podstawowe informacje d|a takich osÓb, takie jak: imię

inazwisko, data urodzenia oraz p'łeĆ - zostały spisane z ewidencji. Wszystkie pozostałe pytania

na formularzu spisowym - w przypadku spisywanych z ewidencji - pozostały bez odpowiedfi'

BezpoŚrednią konsekwencją spisylvania z ewidencji są braki odpowiedzi (nieustaIone)'

Pojęcia i definicje spisowe

LUDNoŚĆ | AKIYWNoŚĆ EKoNoMIcZNA
Kateoorie Iudności

Na podstawje wyntkÓw spisu ludnoŚci imieszkań z 2002 (NSP,2002) zostały wyodrębnlone
tfy podstawowe kategor'e ludnoŚci:

1' Ludność stała (Stale zamieszkała);

2' LudnośĆfaktyczniezamieszkała.

3. Rezydenci(|udnoścrezydująca) '

we wsrystkich tab|icach tej pub|ikacji informacje dotyczą kategorii Iudności faktycznie
zamieszkałej - dalej okreś|anej iako ,,tudność''.

Ludność stata (sta|e zamieszkała)

Kategoria obejmuje osoby mieszkające sta|e (z reguły zameldowane na pobyt stały) oraz:
. obecne w czasie spisu, a dokładnie w momencie krytycznym spisu,
. nleobecne w momencie spisu, bez wzg|ędu na miejsce przebywania i czas trwania tej

nieobecności'

Ludność faktycznie zamieszkała

Kategoria obejmuje następujące grupy osÓb:

1. Mieszka!ące sta|e, kiÓre:

a) były obecne w momencie spisu'

b) były nieobecne W momencie spisu, ale ich nieobecnośĆ trwała mnie'l niz 2 miesiące;

c) były nieobecne w momencie spisu przez okres dłuŻszy niŻ 2 miesiące, ale ich nieobecnośĆ
wynikała z następujących powodÓw:



. odbywania zasadn|cze] słuiby wojskowej |ub innej w systemie skoszarowanym oraz

uczestniczenia w mislach wojskowych;

. przebywania w zakładzie karnym lub Ś|edczym'

. pobytu za granicą'

2. Przebywaiące czasowo pńzez okres powYżei 2 miesięcy. Dotyczy to osÓb' ktÓre mieszkają na

stałe w innym miejscu krajU (są tam zameldowane na pobyt sta,ły). natomiast w miejscu spisania
przebywają czasowo z następujących powodÓW: nauka, praca' warunki rodzinne lub mieszka-

niowe, leczenie lub rehabilitacja, przebywanae w domu opieki.

Jako czas okresowej nieobecności lub pŻebywania przyjęty został czas faktyczny' a nie
zamĘrzony.

Kategoria Iudności faktycznie zamieszkałej nie uwzg|ędnia osÓb prfybyłych z zagran.cy na pobyt

czasowy, tj' tych, ktÓre nie posiadają Stałego pobytu w Po|sce (pozwo|enia na osied|enie się)'

Rerydenci (|udność rerydującal - nowa kategoria ludności

Do rezydentÓw zalicza się:

. stałych mieszkańów, z wy]ątkiem osÓb pzebywa,jących poza miejscem zamEszkania przez okres
co najmniej 12 miesięcy _ bez wzg|ędu na ich miejsce pzebywania (W kra'ju czy za granicq),

. osoby przebywające czasowo pQez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe z innego miejsca
w krąu |ub f zagranicy (cudzoziemcy)

Wiek

Wiek osÓb _ okreŚlony Iiczbą lat ukończonych _ Usta|ono poprzez porównanie pełnej daty
urodzenia z dniem przeprowadzenia spisu (tzw. dniem krytycznym, !. ZO maja 2OO2 roku).

W tab|icach - obok rocznikÓw wieku, kadycyjnych pięcioletnich Iub dziesięcio|etnich grup
Wieku wprowadzono rÓWnieŹ następujące ekonomiczne grupy:

. wiek przedprodukcyjny _ rnęŻczyzni i kobiety w wieku 0-17 lat'

. wiek produkcyjny _ męŻczyżni w wieku 18-64 lata, kob|etY w wieku 18.59 |at.

grupa ta została podzie|ona na:

. Wiek mobi|ny (18*44 lata mężczyŹni i kobiety)'

. Wiek niemobj|ny (45-64 lata męŻczyżni i 45-59 |at kobiety),

. w|ek poprodukcyjny _ męż.czyŻni w wieku 65 |at iwięcej oraz kobiety w Wieku oo lat i więceJ'

Stan cvwilnv prawnv

W spisie IudnoŚci 2002 po raz pierwszy badany był (zgodnie z rekomendac]ami
międzynarodowymi) stan cywiIny prawny osÓb _ zdeflniowany jako stan cywilny Według
obowiązu.iącego W danym kraju prawa,

D|a każdej osoby w wieku '15 |at i więcej usta|ono stan cywiIny prawny wedłUg następujących
kateqorai:
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. kawaler/panna

.  ż^d^t\] ]72rnA i^2

. wdowiec/wdowa

. rozwiedziony/rozwiedziona

sparowany/separowana (separacja prawna została w Po|sce Wprowadzona w końcu 1999 r')'

Stan cywi|ny faktyczny osÓb został okreŚlony WtÓrnie, na podstaw|e charakteru związku.

w ]akim żyje dana osoba' tj' w oparciu o informacje dotyczące re|acji z głową gospodarstwa

domowego, stanu cywiInego prawnego oraz wzajemnych powiązań między osobami spisanymi'

Poziom wvksńałcenia

Poziom wykształcenia ,]est to najwyŹszy Ukończony cyk| kształcenia w szko|e Iub szkolenia

w innym trybie iformie' uznany zgodnie z obowiązującym systemem szko|nictwa, Podstawą zaIiczenIa

wykształcenia do okreśionego poziomu było uzyskane ŚWiadectwo (dyplom) ukończenia odpowiedniej

szkoły: dziennej' wieczorowej, zaocznej' osoby' ktÓre Uczy,ly się poza szkołą (eksterni) i zdaty

egzamin końcowy w szkole o danym poziomie, uznano za abso|wentów tych szkoł. W 2002 roku' po

reformie szko|nictwa z 1999 t. wprowadzającej 6-|etnią szkołę podstawową i 3-|etnie gimnazjum,

badaniem poziomu wykształcenia objęto osoby W wieku 13 |at i Więcej. W spisie zastosowano

szczegÓ,łową k|asyfikację za pomocą ktÓrej badano czy osoby o wykształceniu Wyższym miały tytuł

naukowy' magisterium lub |icencJat, a osoby o wykształceniu Średnim i policea|nym czy miały maturę'

Na|eży rÓwnież zaznaczyĆ' że w momencie przeprowadzania spisu (maj 2002 r.) uczniowie

ostatnich k|as, we wszystkich typach szkÓł' nie posiada|i jeszcze świadectwa ukończenia szkoły' tym

samym został im okreś|ony niższy poziom wykształcenia. Dane spisowe dotyczą zatem raczej sytuacji

z początku roku szko|nego (lub z końca roku kalendaŻowego 2001)'

W pub|ikacJi zastosowano następtljącą k|asyfikac1ę poziomu wykształcenia:

. wyzsze,

.  po l icea lne,

. ŚrednieogÓ|nokształcące'

. Średnie zawodowe.

. zasadnicze zawodowe.

. podstawoweukończone,

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego'

Niepełnosprawność

osobą niepełnosprawną Jest taka
przez organ do tego uprawnrony - osoba

orzeczenia nie posiada, lecz odczuwa

podstawowych dla swojego wieku (zabawa,

biologicznie.

osoba, ktÓra posiada odpowiednie orzeczenie Wydane

niepełnosprawna p]awnie |ub osoba' która takiego

ograniczenie sprawnoŚci w wykonywaniu czynnoŚci

nauka' praca' samooosłUga) _ osoba niepełnospfawna
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Kryterium do zakwallfikowania daneJ osoby do zbiorowoŚci osÓb niepe'łnosprawnych prawnie

było posiadan.e:

. aktua|nego orzeczenia wydanego pŻez odpowiedni organ oŻekający _ d|a osÓb w wieku 16 lat

i więcej'

. uprawnienie do pobierania zasiłku pie|ęgnacyjnego dla dzieci poniiej 16 roku życia'

ti. urodzonych po 20 maja 1986 r.

W spisie |udności 2002 dla osÓb w wieku 16 lat i Więce] usta|ono 3 stopnie niepełnosprawności:

znaczny, umiakowany, lekki.

ze względu na zmiany płzepisÓw prawnych dotyczące osÓb niepełnosprawnych - w spisie 2002

roku pzyjęto definicje wyodrębniania tej kategorii osÓb. spÓjne metodo|ogicznie z zasadami stosowanymi

W spisach z lat 1988 i 1978' tym samym zosta]a zachowana mof|iwoŚc porÓwnywa|noŚci danych'

Wykaz równorzędnych ożeczeń kwaIifikujących osobę do grupy osób niepełnosprawnych

plewnie oraz okreś|enia stosowane w klasyfikacji niepełnosp]awności/inwaIidztwa prawnego

w latach 1988 i 2002

i|iqracie Iudności

Migracje |udności to przemleszczenia ludności związane ze zrflianą miejsca zamieszkania

(pobytu stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej Jednostki

terytoria|nej (gminy), Migrac1ą jest zatem zmiana miejsca zamieszkania z jednej gminy do innej'

a takie w przypadku gminy miejsko_w|ejskiej z terenÓw mie]skich do wiejskich |ub odwrotnie. Nie jest

migracją zmiana adresu w ramach tej samej gminy miejskiej, wiejskiej. częŚci miejskiej |ub wiejskiej

gminy miejsko_WieJskiej' |V|igracją jest także zmiana kfaju zamieszkania'

Ludność zamieszkała od urodzenia to ludnoŚĆ' ktÓra od urodzenia n.e opuszczała

miejscowoŚci aktua|nego zamieszkania' a jeie|i Ją opuszczała, to na okres krÓtszy niŹ rok' Nie były

uwzg|ędniane przerwy w zamjeszkiwaniU (bez Wzg|ędu na okres ich trwania) spowodowane:

2002 1988

stopień niepełno-

spnwności
Rodzai orzeczenia .ównor.ędnego

Grupa inwalidztura

znaczny _ całkowita niezdoInoŚc do pracy i samodzieInej egzystencji
- | grupa inwalidztwa
_ orzeczenie o długotrwa'łej niezdo|noŚci do pracy w gospodar.

stwie rolnym z Uprawnieniem do zasiłku pie|ęgnacyjnego

I grupa inwalidztwa

umrarkowany - całkowita niezdoIność do pracy
- ll grupa inwalidztwa

ll grupa inwalidztwa

lekki - ll l grupa inwalidztwa
- częŚciowa niezdo|noŚĆ do pracy
- celowośc przekwal jf ikowania zawodowego
_ ozeczenie o dŁ]gotrwałej niezdo|noŚci do pracy w gospodar.

stwie ro|nym bez Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego

lll grupa inwalrdztwa
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. odbywantem zasadniczej służby wo]skowe]'

. przebylvaniem W zakładach karnych'

. przebywaniem za granicąw p|acÓWkach dyp|omaiycznych,

przebywaniem w innych miejscach z powodu działań Wojennych |ub uczestniczenia w misjach

wojskowych.

Przez miejscowość aktua|nego zamieszkania nalezy rozumiec obszar gminy miejskiej lub

wiejskiej, a W gminach miejsko-wiejskich częŚc miejska. Iub wiejską tej gminy'

Do |udności P|4tbyłej zaliczono rÓWnief IudnośĆ ktÓra powrÓciła do miejscowoŚci

aktua|nego zamieszkania, po co najmniej rocznym pobycie poza tą miejscowoŚcią (w innym miejscu

W kraju |ub za granicą) _ pod Warunkiem, że pobyt ten nie był spowodowany jedną z przyczyn

wymienionych wcześniej'

Gospodarstwa domowe

osoby mieszkające w mieszkaniach lub zamieszkanych pomieszczeniach nie będących

m|eszkaniami (np. strych. barakowÓz' pŻyczepa kempingowa' barka) tworzą gospodarstwa domowe

Przez gospodalstwo domowe rozumie się zespoł osób spokrewnionych |ub

niespokrewnionych' mieszkających razem i wspó|nie utrrymujących się. Jeze|i ktÓraŚ z osÓb

mieszkających rafem utrzymuje się oddzielnie' osoba ta tworzy oddzie|ne jednoosobowe

gospodarstwo domowe.

W spisywanym pomieszczeniu mogło mleszkaĆ ]edno, dwa, trzy lub Więcej gospodarstw

domowych. W spisie badano samodzie|nośc zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo

Podstawą podziału gospodarstw na zamieszkuJące samodzie|nie i mieszkające WspÓ|nie była |icfba

gospodarstw domowych spisanych w danym mieszkaniu' JeŻe|i W mieszkaniu zostało spisane ty|ko
jedno gospodarstwo domowe uznawano je za zamieszkujące samodzie|nie (nieza|eŹnie od składu

rodzinnego gospodarstwa)

W kaŻdym gospodarstwie domowym Wyodrębniano ',głowę'' gospodarstwa, wobec ktÓrej

ustaIano stosUnek pokrewieństwa (powinowactlva) Wszystk]ch pozostałych członkÓw gospodarstwa

domowego.

Głową gospodarstwa domowego w rozumieniu spisu jest ta osoba, która całkowicie |ub

w pneważdącet części dostarcza środków utrzymania danemu gospodarstwu domowemu.

Jeże|i dwie |ub więcej osÓb dostarczają ŚrodkÓW utrzymania W jednakowym stopniu, za głowę

gospodarstwa domowego uznaje się tę osobę' ktÓra tymi Środkaml rozporządza

Na podstawie stosunku pokrewieństwa kaŻdej osoby z głową gospodarstwa domowego oraz

dodatkowych informac]i (daty zawarcia związku małŹeńskiego' informacji czyje jest dziecko |ub czylm

pańnerem jest osoba ŻyjąCa w związku nieforma|nym) usta|ano skład rodzinny gospodarstwa

domowego' tzn |iczbę i typy rodzin'

ze wzg|ędu na |iczbę oraz stosunek pokrewieństwa osÓb wyrÓŹniono następujące tyPy

gospodarstw domowych:



. rodzinne (ednorodzinne' dwurodzinne' kzy iwięcej rodzinne)

.  n ierodz inne( iednoosobowe,wie loosobowe).

Gospodarstwo domowe z użytkownikiem indywidua|nego gospodarstwa ]o|nego

(działki ]o|nej) jest to gospodarstwo, w ktÓrym jeden z członkÓw jest uŹytkownikiem gospodarstwa

ro|nego, działki rolnej Iub właścicielem zwierząt gospodarskich'

Rodziny

spośrÓd osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wyodrębnia s|ę rodziny

Rodzina (bio|ogiczna) w spisie definiowana Jest jako dwie lub w.ększa |iczba osÓb' ktÓre są

związane jako mąŻ i iona, wsPÓln]e Żyjący pańnerzy (kohabitanci) _ osoby płci przeciwnej |ub Jako

rodzic i dziecko' Tak więc, rodfina obejmuje parę bez dzieci Iub parę z jednym lub większą liczbą

dzieci, albo też samotnego rodzica z jednym bądŹ większą liczbą dzieci'

WyrÓfnia Się następujące typy rodzin:

. malżeństwo bez dzieci.

. maiŹeństwo z dzieĆmi.

. partnerz y bez dzieci,

. partnerzy z dzieĆmi,

. samotna matka z dz|eĆmi

. samotny o'iclec z dzieĆmi

l|łoda rodzina - to rodzina' W ktÓrej matka była w momencie spisu w wieku poniżej 30 lat'

a ojciec poniżej 35 |at; w przypadku małŻeństvv (związków pańnerskich) brano pod uwagę

jednoczeŚnie wiek obojga małionkÓwlpańnerÓW'

Jako dziecko okreŚla się osobę w kaŻdym wieku, ktÓra pozostale w gospodarstwie domowym

(|ub przebywa W gospodarstwie zbiorowym) wraz z obojg jem |Ub,]ednym z rodzicÓw, Do dzieci za|icza

się rÓwnież pasierbÓw oraz dzieci przysposobione.

Dziecko do |at 24 pozostaiące na utlzymaniu,jest to dziecko w wieku 0-24 |ata, ktÓre nie

posiada własnego ŹrÓdła utrzymania i pozostaje na utrzymaniu innej osoby wchodzącej w skład

gospodarstwa domowego.

Akwwność ekonomiczna ludności

Do Pmcujących za|iczono wszystkie osoby w Wieku 15 lat iwięcej. ktÓre w okresie badanego

tygodnia:

. wykonywały przez co na]mn'ej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochÓd, tzn' były

zatrudnione w charakterze pracownika nalemnego. pracowały we własnym (|ub

dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działa|ność gospodarczą poza

roInictwem' pomaga-ły (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa roInego

Iub rodzinnej działaInoŚci gospodarcze] poza rolnictwem'
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. nie wykonywały pracy (np z powodu choroby' ur|opu' przerwy w działalnoŚci zakładu'

trudnych warunkÓw atmosferycznych, stralku). ale formalnie miały pracę Jako pracown|cy

najemn| bądŹ pracujący na własny rachunek'

Do pracuiących tY swoim gospodanstwie rolnym (w tym również na działce ro|nej)

zaIiczono osoby pracu'iące wyłączn.e lub głÓwnie

. w indywidua|nych gospodarstwach ro|nych powyżej ,l ha' z wyłączeniem gospodarstw

produkujących wyłącznie na potrzeby własne'

. na działkach rolnych (do 1 ha uzytkÓw ro|nych włącznie), z wyłączeniem działek
produkujących wyłącznie Iub głÓWnie na potrzeby własne'

. jako WłaŚcicie|e zwierząt gospodarskich' z wyłączeniem produkujących wyłącznie lub głównie

na potrzeby Własne'

Bezrobotni są to osoby w wieku 1 5-74 |ata, ktÓre spełniły jednoczeŚnie tzy warunki]

. w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,

. aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (w|iczając jako

ostatni - tydzień badany) aby zna|eżĆ pracę'

. były gotowe (zdo|ne) podjąc pracę W tygodniu badanym i następnym,

Do bezrobotnych zostały za|iczone także osoby, ktÓre nie poszukiwały pracy' poniewaŹ miały
pracę załatwioną i oczekiwały na Jej rozpoczęcie

Ludność biemą zawodowo (tzn' pozostająca poza siłą roboczą) Stanowią osoby w wjeku

15 |at iwięcej' ktÓre nie zostały zak|asyfikowane Jako pracujące |ub bezrobotne, tzn' osoby, ktÓre
w badanym tygodnau:

. n|e pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały.

. nie pracowały, poszukMały pfacy, a|e nie były zdo|ne (gotowe) do jej podjęcia w tygodniu

badanym i następnym'

vtlspó'łczynnik aktnmcxici zawodowei ]est to udział osÓb aktywnych zawodowo (tJ' pracujących

i bezrobotnych) w |iczbie |udnoŚci ogÓłem oraz danej grupy' Wy|iczony zosta,ł z wyĘczeniem osÓb
o nieustalonym statusie na rynku pracy.

Wskaźnik zatrudnienia ]est to udz ał osÓb pracujących w liczbie |udnoŚci ogÓłem oraz oanej
grupy' Wy|iczony został z wyłączeniem osót, o nieusta|onym Statusie na rynku pracy'

stopa b €zlobocia.lest to udział osÓb befrobotnych w Iiczbie Iudności aktywnej zawodowo

ogÓłem oraz danej grupy,

K|asyfikacja statusu zatrudnienia opańa została na |nternational classification of status tn
EmpIoyment (|cSE) | wyrÓŹnia następu]ące kategorie pracujących:

. pracownik nalemny . osoba zatrudniona na podstawie Stosunku pracy w przedsiębiorstwie

pub|icznym lub u pracodawcy pryWatnego' do tej kategorii zaliczono rÓwnież osoby
wyKonu]ące pracę na podstawle Umowy z|ecenia |Ub umowy o dzieło osoby Wykonujące
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pracę nakładczą duchownych a także uczniÓW. zatrudnionych na podstawie umowy o naukę
zawodu lub przyuczenie do pracy' ]eżeIi otfymywaIi Wyna9rodzen|e,

pracodawca - osoba, ktÓra prowadzj własną działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej

lednego pracownika najemnego,

pracujący na Własny rachunek - osoba, ktÓra prowadzi Własną działa|noŚÓ gospodarczą i nie
zatrudnia pracownikÓw; do te'| kategorii za|iczono rÓwnież agentów (we wszystkich rodzajach
agencji) oraz członkÓw roIniczych spÓłdzielni produkcyjnych'

poma9aJący bezpłatnie członek rodziny - osoba, ktÓra bez umownego wynagrodzenia pomaga
w prowadzeniu rodzInnej dzIałaInoŚcl gospodarcze].

W spisie powszechnym usta|ano główne i dodatkowe ŹrÓdło utzymania osÓb i tworzonych
pŻez nie gospodarstw domowych ]ak rÓWnieŹ osÓb przebywających w obiektach zbiorowego

zakwaterowania (będących członkami gospodarstw zbiorowych). Informacje o ŹrÓdłach, z ktÓrych
pochodziły Środki na finansowanie konsumpcyjnych i innyqh Źyciowych potrzeb osÓb dotyczyły całego
roku (12 miesięcy) poprzedzającego moment krytyczny spisu' Informacje o żrÓdłach utrzymania
zb.erano na podstawie deklaracji osÓb spisywanych'

Główne źródło utrzymania osoby Jest to ŹrÓdło przynoszące jej największy dochÓd. Jeże|i
osoba miała w ciągu roku popzedzającego spis ty|ko jedno ŹrÓdło dochodÓw _ było ono 'iednocześnie
jej głÓWnym, a zarazem Wyłącznym źrÓdłem utrzymanja-

Za dodatkowe źródło utrzymania osoby uważa się ŹrÓdło najważniejsze spośrÓd
wszystkich pozostałych. po okreŚ|eniu głÓwnego ŹrÓdła Utzymania. czyli przynoszące dochÓd drugi
pod wzg|ędem wysokoŚci

WyróŻniono następUJące ŹrÓdła utrzymania pochodzące z dochodÓw'

1) z p.acy

. najemneJ

- poza rolnrctwem w sektorze publicznym

- poza rolnictwem w sektoze prywatnym

- w rolnictwie w sektorze publicznym

- w rolnictwie w sektorze prywatnym

. na rachUnek własny

- poza rotntctwem

- w ro|nictwie W swoim gospodarstwie ro|nym (działce ro|nej)

. W ro|nictwie poza swoim gospodarstwem fo|nym (działką ro|ną)

2) z niezarobkowych źrÓdeł

. emerytury pracowniczej, kombatanckieJ i pochodnych
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. emeryrury rolne.l

. renty z tytułu niezdo|noŚci do pracy (renty inwa|idzkieJ)

. renty socjalnej

. renty rodzinnej

t zasiłku d|a bezrobotnych

. zasiłku pomocy społecznej

' innych niezarobkowych Źróde,ł

3) inne dochody

. z WłasnoŚci - d|a osÓb utrzymujących się z dochodÓW z tytułu oddanych W dzierżawę gruntÓW

ro|nych, z |okat kapita.łowych (z obrotu akcjami' ob|igacjami' zysków kapitałowych itp'),

z odsetek od oszczędności, udziału w zyskach przedsiębiorstw (dywidend)' Dotychczas ŹrÓdło

to zaIiczane było do niezarobkowych ŹrÓdeł,

. z najmu - d|a osÓb uzyskujących dochody z najmu mieszkania, pokoi, budynkÓw
mieszkalnych i niemieszka|nych ' garaŻU ' W opracowaniach wynikÓw NSP 2002 0eżeli nie

zaznaczono inaczej) dochÓd z najmu wyodrębniony jest jako oddzielna pozycja lub grupowany

Jest razem z ptacąna rachunek własny poza rolnictwem'

4) na utrzymaniu osoby (z gospodarstwa domowego lub spoza gospodarstwa domowego)
posiadającej własne ŹrÓdło dochodÓw'

ze Yrzg|ędu na Posiadane Źródła utrzymania Iudność dzie|i się na dwie kategolie:

. posiada.iący własne ŹrÓdła utrzymania, do ktÓrych za|iczono osoby utrzymujące się
z dochodÓw uzyskiwanych W ciągu całego roku poprzedzającego moment spisu: z pfacy

osobiŚcie wykonywanej, z n.ezarobkowych ŹrÓdeł' a |akże z WłasnoŚci lub z nalmu,

. utrzymywani' t'|' osoby' d|a ktÓrych pozostawanie na utrzymaniu jest ŹrÓdłem utrzymania.
osobom pozosta'iącym na utrzymaniu wskazywany był rÓwnież rodzaj głÓwnego ŹrÓdła osoby
utrfymującej: dochody z pracy, niezarobkowe ŹrÓdło, dochody z własnoŚci lub najmu'

utrzymujący się z dochodów z prrrcy' z niezarobkowego żtódła, z dochodów

z własności oraz z dochodów z najmu oznacza wszystkie osoby utzymujące się w ciągu roku
głÓwnie z danego ŹrÓdła oraz osoby utrzymywane przez nie Stosowany Już tradycyjnie podział

wyodrębnia osoby posiadające Własne ŹrÓdło utrzymania oraz osoby Utrzymywane.

Biorcy świadczeń społecznych

W spisie |udnoŚc. 2002 pozyskiwano informacje o rodzaju otrzymywanych Świadczeń z: ZUS'

FUS, KRUs' opieki społecznej, takich jak: emerytury' renty, zasiłki d|a bezrobotnych, pomocy

społecznej, pie|ęgnacyjny. aIimenty itp.

Informacje o rodzajach pobieranych Świadczeń zbierano nieza|eŹnie od wieku osÓb, ktÓrym
przyznano Świadcfenie' a także od faktu czy świadczenia te stanowiły ŹrÓdło utrzymania (głÓwne,

dodatkowe) czy teŻ nie. W przypadku dzieci, ktÓrym przyznano Świadczenie, np. rentę rodzinną
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alimenty, zasiłek pielęgnacyjny _ dysponentem W lmieniu dziecka była osoba dorosła ito JeJ
wykazyvvano ŚWiadczenie jako ŹrÓdło utrzymania Ueieli stanowiło ono ŹrÓdło utrzymania). natomiast

dziecko było świadczeniobiorcą'

W przypadku gdy osoba uzyskiwała ki|ka ŚWiadczeń z niezarobkowych ŹrÓde,ł na|eżało

wskazaĆ maksymalnIe trzy . najwaZnIe]Sze'

itódła utrzymania gospodarstwa domowego (głÓwne i dodatkowe) wynikają z indywidualnych

Źróde.ł dochodÓw uzyskiwanych przez poszczeg'|nych członkÓw gospodarstwa domowego w okresie

12 miesięcy poprzedzaJących spis Jeże|i członkowie gospodarstwa domowego uzyskiwa|i dochody
z jednego rodzaju ż'rÓdła, wówczas żrÓdło to było głÓwnym' a zarazem jedynym (wyłącznym) ŹrÓdłem

utrzymania ich gospodarstwa' Natomiast jefe|i uzyskiwa|i dochody ze ŹrÓde,ł zauczanych do rÓfnych
kategorii' wÓwczas okreŚ|enie' ktÓre z tych żrÓdeł jest głÓwnym ŹrÓdłem utrzymania, a ktÓre
dodatkowym' następowało Wed,|ug oŚwiadczenia osób spisywanych.

Decydujące znaczenie d|a okreŚlenia ŹrÓdeł utŻymania gospodarstwa domowego miał rodzaj
pŻewaŻającego dochodu osiąganego łącznie przez czbnkÓw danego gospodarstwa' które usta|ano popzez

ączenie dochodÓW indywiduaInych poszczegÓlnych osÓb pochodzących z tego samego ŹrÓdła.

Główne źródło utrzymania gosPodarstwa domowego jest to ŹrÓdło' z ktÓrego pochodzi
przeważ,a]ąca częŚĆ środkÓW W budżecie domowym, p|zeznaczana na potŻeby wszystkich członKow
gospodarstwa.

Dodatkowym żródłem utrzymania jest drug|e pod wzg|ędem WysokoŚci łącznego dochodu,
przeznacfonego na potrzeby gospodarstwa domowego jako całoŚcl'

D|a ok.eś|enia głównego i dodatkowego Źrodła utrrymania gosPodarstw domowych
wykorztr$tana została identyczna k|asyfikacja jak dla źródeł utrrymania osób.

W odrębnej pozycji wykazane zostały gospodarstwa domowe na utrzymaniu - w dotychczaso.
wych spisach nle wyodrębniane' Gospodarstwa takie tworzą osoby, ktÓre spełniają warunek

wspÓ|nego zamieszkiwania. natomiast nie posiadajq własnych ŹrÓdeł dochodu bądŹ posiadane Śfodki
są n|ewystarcza]ące i osoby te pozostają wyłącznie |ub głÓWnie na utrzymaniu osÓb spoza ich
gospodarstwa.

GosDodarstwa domowe z użMkownikiem indYwk'ua|neqo oospodarstwa m|neoo fu tvm rórflnież
&iał*i rc|neil

KMerium wyodrębniającym te gospodarstwa domowe z ogÓłu gospodarstw domowych był fakt
występowanja w gospodarstwie domowym osoby - uŻytkownika indywidua|nego gospodarstwa rolnego
(działki rolnej) |ub właŚcicie|a zwieŻąt gospodarskich' niezależnie od tego czy W gospodarstwie oyra
prowadzona akfua|nie (i W okresie 12 miesięcy poprzedząących spis) dzia,talnoŚÓ ro|nicza czy też nie oraz
czy dochÓd z pracy w gospodarstwie roInym stanowił jakieko|Wiek ŹrÓdło utzymania'

Dane prezentowane w ninieiszej publikacji zostały oPracowane według miejsca
zamieszkania użytkownika indywidua|nego gospodarstwa ro|nego (działki .o|nei), Kóre nie
zawsze jeśt tożsame z miejscem położenia użytkowanych pŻez niego gruntów ro|nych.
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Gospodarstwa domowe wyodfębnione w oPisany powyzej sposób określa się

gospodarstwami związanymi z ro|nictwem zaś osoby' które two.zą te gosPodarstwa - to

|udność związana z ro|nictwem, a precyzyjniej z indywidua|nymi gospodarstwami ro|nymi

(patrz definicja gospodarstwa rolnego oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego).

W gospoda]stwie domowym może wysĘrić ty|ko jeden użytkownik indywidua|nego

gospodarstrYa .o|nego (działki rolnej), natomiast w spisywanym mieszkaniu (pomieszczeniU nte

będącym mieszkaniem) mogło mieszkaĆ jedno, dwa, trzy IUb więcej gospodarstw domowych.

Liczba gospodarstw domowych z uŻytkownikiem indywidualnego 9ospodarstvva roInego

(działki rolnej) nie Jest taka sama jak Iiczba użytkownikÓw indywidua|nych gospodarstw rolnych, Liczba

wspomnianych gospocarstw przewyŻsza liczbę użytkownikÓw częŚć gospodarstw domowych

sk|asyfikowana Jako gospodarstlva z uzytkown.kiem nie posiadała wyznaczonego indywidualnego

gospodarstwa ro|nego' sytuacje takie mały miejsce WÓWczas. gdy faktyczni Użytkownicy by|i

długotrwaIe nieobecni - przez okres powyŻe] 2 mieslęcy'

W przypadkach, kiedy w gospodarstwie domowym pozostawały inne osoby, zostały one

za|iczone do Iudności związanej z ro|nictwem' zaŚ takie gospodarstwa domowe _ do grupy

gospodarst'vv związanych z ro|nictwem' W przypadku, gdy byty to gospodarstwa domowe 1.osobowe

uŹytkownlków tMaie nieobecnych _ gospodarstwa takie ''zniknęły.' W Wynikach Spisu |udności' zaś

gospodarstwa ro|ne tych osÓb są ujmowane wyłącznie w wynikach spisu rolnego'

MIESZKANIA I  BUDYNKI

Mieszkanie

Mieszkanie jest to |okal składający się z jednej |ub kllku izb. łącznie Z pomieszczen.am|

pomocniczymi, wybudowany lub przebudowany do ce|Ów mieszka|nych, konstrukcyjnie Wydzie|ony

(trwałymi śc|anami) W obrębie budynku' do ktÓrego to lokaIu prowadzi nieza|eżne WejŚcie z k|atki

schodowej' ogÓ|nego korytaŻa' WspÓ|nei sieni bądŹ z ul|cy, podwÓrza lub ogrodu'

Przez pomieszczenie pomocnicze należało rozumieć: przedpokÓ'l' ho|' łazienkę' ustęp'

garderobę, spiiarnia, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się W obrębie mieszkania, słuzące

mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańcÓw,

W przypadku wielojzbowego |oka|u |ub domu indywidualnego oednorodzinnego)' w ktÓrym

zamieszkiwało 2 |Ub więcej odrębnych gospodarstw domowych' fajmu]ących wyłącznie dIa siebie

odrębne izby i inne pomieszczenia, obowiązywała zasada' że jeŚ|i w obrębie tego |okalu |ub domu

znajdowało się przynajmniej Jedno pomieszczenie' takie jak' kuchnia. łafienka |ub ustęp, użytkowane

wspÓ|nie pzez te gospodarstwa' to taki lokal (dom) stanow|ł jedno mieszkan|e, JeŻe|i nie zachodził

przypadek wspÓlnego użytkowania Wymienionych pomieszczeń, to zespoły pomieszczeń

zajmowanych przez poszczegÓ|ne gospodarstwa UZnano za odrębne mieszkania,



ll|ieszkanie zamieszkane stale badŹ czasowo

Za mieszkanie zamieszkane stale uznano takie' w którym sp|sano Jedną lub więcej osÓb

i co najmniej jedną z tych osÓb uznano za faktycznie Sta|e zamieszkałą,

Za mieszkanie zamieszkane czasowo uznano takie. w którym spisano jedną lub więcej

osÓb, a|e żadna z tych osÓb nie została Uznana za mieszkańca faktycznie sta|e zam|eszkałego

na danym terenie.

TYtuł prawnv zaimowania mieszkania Drzez qosDodarstwo domowe

Informacje na ten temat dotyczą tytułu prawnego do mieszkania' jaki pos|adała w momencie

spisu jedna |ub więcej osÓb wchodzących w skład gospodarstwa zamieszkującego dane mieszkanie'

I tak rozrÓżniono następujące tytuły:

- własność - dotyczy gospodarstwa, którego członkowie mieszka]ą we własnym domu Iub własnym

mieszkaniu (w tym też gospodarstwa. ktÓre wczeŚniej zamieszkiwało mieszkanie z tytułu

spÓłdzie|czego prawa do |okaIu własnoŚciowego lub lokatorskiego, ale po wejściu w życie Ustawy

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spÓłdzie|niach mieszkaniowych' zostało ustanowione na rzecz jednej lub

ki|ku osÓb z gospodarstwa _ prawo odrębnej Własności tego |oka|u - z Wpisem do księgi wieczystej)'

'społdzielcze p.awo do mieszkania _ dotyczy gospodarstlva, w skład ktÓrego wchodzi członek

spÓłdzielni mieszkaniowej, pos|adający społdzie|cze prawo do mieszkania z da|szym rofrÓżnien|em

czy do mieszkania Iokatorskiego, czy własnościowego,

- najem - dotyczy gospodarstwa. ktÓre zamieszkuje na podstawie Umowy na]mu |oka|u mieszka|nego'

zawańej z WłaŚcicie|em lub zarządcą budynku. w ktÓrym znajduje się |oka| (W tym lokalu

zamiennego |ub socja|nego) Forma ta Występu]e we lvszystkich rodzajach własności mieszkania. tj':

w mieszkaniach stanowiących WłasnoŚĆ spÓłdzielni mieszkanlowych, gmin, Skarbu Państwa,

zakładu pracy, towarzystw budownictvva społecznego oraz osÓb fizycznych'

. podnajem - dotyczy z reguły drugiego |ub trzeclego gospodarstwa zamieszku]ącego w charakterze

sub|okatora, tj' osoby podnajmującej odpłatnie izbę(y) W mjeszkaniu' w ktÓrym jako pierwsze

spisano gospodarstwo głÓwne9o lokatora - najemcy, członka społdzieIni lub właŚcicieIa miesfkania'

- pokrewieństwo - z właścicielem |Ub głÓwnym |okatorem mieszkania' ]ak rÓwnież z tytułu dożywocia'
- inny tytuł - do tej kategorii Za|iczono gospodarstwa zamieszkujące:

. w budynkach stanowiących własnoŚc instytucJi Wyznaniowych,

- za pomoc w gospodarstwie domowym' np' za opiekę nad chorym |ub dzieÓmi, za korepetycje,

- za Świadczenie pracy w gospodarstwie ro|nym Iub W innej działalnoŚci gospodarczej prowadzonej

pŻez właŚcicie|a mieszkania lub domu,
. jako pomoc charytatywna dla osoby (rodziny), ktÓra zna|azła się W trudnej sytuacji mieszkaniowej,

za opiekę nad mieszkaniem,

- bez tytułu prawnego jako tzw' dzicy |okatorzy'

Mieszkania niezamieszkane

za mieszkanie niezamieszkane uznano takie. w którym nie spisano żadnej osoby. ani ]ako

mieszkającej stale ani jako przebywa]ącej czasowo'
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D|a te] kategorii mieszkań ustaIono przyczynę, Z powodu ktÓrej mieszkanie Jest

niezamieszkane NaIeżą tu mieszkania:

- jeszcze nie zasiedlone w budynkach nowo zbudowanych lub rozbudowanych,

. niezamieszkane z powodU zmiany |okatora _ do MÓrnego zasiedlenia'

- niezamieszkane z powodu przeprowadzania remontu lub oczekiwania na remont,

- przeznaczone do rozbiÓrki bądŹ opuszczone z. (óznych przyczyn i nie usta|ono czy będą

rozbierane wykorzystywane do innych celÓw'

- przeznaczone do czasowego lub sezonowego przebywania (drugie mieszkanie),

. wynajęte p|acÓwce dyp|omatyczne'l lub konsularnej innego państwa; ta grupa mieszkań z reguty

była zamieszkana, a|e pfzez osoby nie objęte spisem (korzystające z dyp|omatycznego

immunitetu) i z tego wzg|ędu uznane za niezamiesfkane'

- wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia dfiałaInoŚc. gospodarcze]'

lzba

Za izbę uznano pomieszczenie W mieszkaniu oddzie|one od innych pomieszczeń stałymi

ścianam. sięgającymi od podłogi do sufitu, z bezpośrednim oświet|eniem dziennym

i o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2.

|zbami są pokoje oraz kuchnłe spełniające powyzsze kryteria' Inne pomiesfczenia

w mieszkaniu, takie jak: pzedpokÓj' ho|' łazienka. Ubikacja, spiżarnia, schowek. garderoba, a|kowa'

obudowana weranda' ganek, są pomieszcf eniami pomocniczymi i nie uznaje się ich za izby.

Powieachnia użYtkowa mieszkań

Powierzchnia użlrtkowa mieszkania ,lest to suma powierzchni wszystkich pomjeszczeń

znajdujących się w obrębie mieszkania, a W szczegÓ|noŚci: pokoi' kuchni (z oknem i bez okna), a|kow,

SpiŻarni, przedpokoi, ho|i' łazienek' ubikacji. obudowanej werandy |ub ganku oraz innych pomieszczeń

słuiących mieszkaInym |ub gospodarczym potrzebom mieszkańcÓw |oka|u' bez względu na ich

przeznaczen|e i SposÓb uzytkowania'

Nie za|iczono do powierzchni Użytkowej mieszkania powierzchn.: ba|konÓw' tarasÓW ilogg|i.

antreso|, szaf i schowkÓw w Ścianach, pra|ni' suszarni, strychÓW. piwnic i komÓrek pfeznaczonych

na przechowywanie opału oraz powierzchni garaży'

Powiezchnię sieni z reguły za||czono do powiezchni mieszkania Nie uznawano sieni

Za część składową mieszkania i nie WIiczano jej do powiezchni uŹytkowej mieszkania ty|ko wóWczas. gdy:

- sień .łączyła częŚc mieszkalną budynku z częŚcią inwentarską |ub gospodarsk4

- w budynku znajdowało się Więcej niŻ jedno mieszkanie' a sień uŹytkowana była wspÓ|nie jako

ogÓ|nodostępny koMaz'

W budynkach indywiduaInych (Jednorodzinnych) będących w budowie, ale juŹ częściowo

zamieszkanych' W powierzchni użytkowej miesZkania uwfg|ędniono tylko powierzchn]ę izb

I pomieszczeń pomocniczych wykończonych'



Dane o powierzchni uiytkowej mieszkań pochodzą z informacji podanych przez lokatorÓW,

na podstawie powienonych dokumentÓw' przeprowadzanych pomiarÓw bądŹ posiadanego już

wczeŚnie] rozeznania, np' dla uzyskania dodatku mieszkaniowego bądŹ innych potrzeb'

Rodzai podmiotu bedaceqo właścicie|em mieszkania

W spisie ustalono rodza] podmiotu, ktÓry posiadat prawo własnoŚci do mieszkania' stan

prawny do mieszkania ustalano na tzw krytyczny moment spisu' Pod wzg|ędem rodzaju podmiotÓW

włada,jących sk|asyfikowano mieszkania na stanowiące WłasnośÓ:

- osób firycznych - za|iczono tu zarówno mieszkania stanowiące cały budynek będący własnoŚcią

osoby fizycznej jak też mieszkania stanowiące Wyodrębnione |okale na rzecz osÓb fizycznych

znajdujące się W budynku wie|omiesf kaniowym będącym nieruchomością wspÓ|ną Do podgrupy

wyodrębnionych Iokali W budynkach wieIomieszkaniowych zaIiczono równieŻ mieszkania

w budynkach spÓłdzielczych' d|a ktÓrych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r-

o spÓłdzie|niach mieszkaniowych zostało ustanowione odrębne prawo własnoŚci na zecz osoby

fizycznej (osÓb fizycznych, np' małzeństwa). ujawnione w księdze wieczystej,

- społdzie|nimieszkaniowych,

. gminy - wykazano tu mieszkania stanowiące własnoŚĆ gminy lub powiatu (|okaInej wspÓ|noty

samoządowej), a takŻe mieszkania przekazane gminie, a|e pozostające w dyspozycji jednostek

uŻyteczności pub|icznej, takich jak: zakładÓw opieki zdrowotnej' ośrodkÓw pomocy społecznej.

jednostek systemu oŚWiaty, inStytucJi kuItury,

- Skarbu PaństlYa _ zaliczono tu mieszkania pozostające w zasobie Agencji Własności Rolnej

Skarbu Państwa (obecnie Agenc]a NieruchomoŚci Ro|nych), Wojskowej Agencji MieszkanioweJ,

pozosta'iące w zarządz|e jednostek podIegłych ministerstworn: obrony Narodowej, Spraw

Wewnętrznych i Administracji, SprawiedliwoŚci, Szefowi Urzędu ochrony Państwa' organÓw

administracji państwowej, konroIi pańStvvowej itp.,

- zakładów pracy (sektora pub||cznego I prywatnego)'

- pozostałych podmiotów . do tej kategorii za|.czono mieszkania stanowiące Własność:

towarzystw budownictwa społecznego, instytucji budujących d|a zysku _ pfeznaczone na

sprzedaż' a|e jeszcze nie sprzedane osobom fizycznym |ub na wynajem, mieszkan.a stanowiące

własnośÓ instytucji WyZnaniowych' stowarzyszeń, pańii, związkÓW zawodowych itp'

Urządzenia (insta|acie) techniczno.sanitarne w mieszkaniu

Wykazano w spisie uŻądzenia czynne jak i chwi|owo nieczynne' a także te' ktÓre Już

zainsta|owano w mieszkaniu, aie nie podłączono ich .jeszcze do sieci' Nie spisano natomiast

uŻądzeń' które na skutek znacznych uszkodzeń były nieczynne dłuie'i niż rok'

wodociąg' Jako WyposaŻone w wodociąg uznano mieszkanie, w obrębie ktÓrego znajdował

się kran z wodą bieŹącą Urządzenie Wykazano w podzia|e na podłączone do sieci (wodociąg

sieciowy) i Stanowiące uŻądzenia IokaIne'

Ustęp spłukiwany' W splsie Wykazano ty|ko urządzenia Znajdujące się w obrębie mieszkań,

spłukiwane Wodą ze spłuczki podłączonej do instalacji Wodociągowej' lnformacje wykazano
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w podzia|e według rodzaju insta|acji odprowadzającej nieczystoŚci z budynku: do sieci kanalizacyjnej'

do urządzenia lokaInego'

Łazienka' Za łaz|enkę uznano pomieszczenie w mieszkaniu' w ktÓrym zamontowana była

wanna |ub prysznic bądŹ oba te urządzenia oraz insta|acja odprowadzająca zużytą wodę na zewnątrz

budynku (do siecj. do szamba |ub do innych odbiornikóW)'

Ciepła woda bieżąca. lnformac]ę Wykazano w podzia|e na.

ciepłą wodę ogŻewaną poza mieszkaniem, t'i' dostarczoną z e|ektrociepłown|. ciepłowni bądŹ

z kotłowni osied|owej, a takile z kotłowni |oka|nej w budynku wie|omieszkaniowym'

- ciepłą wodę ognewanąw mieszkaniu' gdy w obrębie mieszkania zainsta|owany był piecyk gazowy

do ogzewania wody, terma elektryczna lub bojler.

W budynkach jednorodzinnych ogrzewanie wody piecem do centralnego ogrzewanja usytuowanym

np. w piwnicy uznano za ogzewanre wody w mieszkaniu

Gaz, Rozróżniono insta|acje gaz\ z sieci i gazu z bufli ' Nie brano pod Uwagę but|i

turystycznych' a jedynie butle o po]emnoŚci 1,l kg i większe, w tym rÓwniei ' 'kontenery', z gazem

płynnym' z ktÓrych gaz dostarczany Jest do więcej nif 1 mieszkania, np' do całego budynku

wielomieszkaniowego Iub kiIku budynkÓw jednorodzinnych'

sposób oqrzewania mieszkania

RozrÓŹniono W spisie 3 g'łÓwne sposoby ogŻewania: centraIne ogrzewanie. piece. inny sposÓb,

Za centra|ne ogrzewanie uznano kafdą insta|ację doprowadzającą ciepło (gorącą Wodę,

parę wodną Iub powietrze) z centraInego żrÓdła jego wytlvarzania do poszczegÓ|nych pomieszczeń

w mieszkaniu.

Mieszkania ogfewane przy pomocy c'o' pogrupowano, w zależnoŚci od Źródła wytwaŹania

c|epła, na wyposazone w:

. centra|ne ogrzewanie zbiorowe, wykafywano wÓwczas gdy ciepło do mieszkania (mieszkań)

doprowadzane było (siecią ciep|ną z e|ektrociepłowni' ciep,łowni' kotłowni osiedlowej |ub |oka|nej

obsługującej Więcej niŻ Jeden budynek oraz gdy ciepło do mieszkania (mjeszkań) doprowadzane

było z kotłowni obsługująceJ ty|ko jeden budynek wielomieszkan jowy,

centra|ne ogrzewanie indywidualne; wykazywano wtedy' gdy ŹrÓdło wytwarzania ciep,ła

znajdowało się w budynku jednorodzinnym (piec do c o' za|nsta|owany We własnej kotłowni lub

W innym pomieszczeniu' np. w piwnlcy' bądŻ tez zainstalowane było e|ektryczne ogzewanie

podłogowe)' IUb tei ŹrÓdło ciepła znajdowało się w obrębie mieszkania z|okalizowanego

w budynku wie|orodzinnym, np. piec do c.o' zainsta|owany W kuchni' w łazience (tzw. instalacja

etażowa)'

Piece _ za|iczono tU ogrzewanie poszczegÓlnych pomieszczeń w mieszkaniu piecaml

kaf|owymi bądŹ rÓŹnymi piecam| przenośnymi na paliwa stałe, np na węgiel' koks, drewno' trociny,

a takŹe piecami kaf|owymi z Wmontowanymi w nich grzałkam| elektrycznymi



lnny sposób ogĘewania _ do tego sposobu zaIicfono tzw. oszczędnoŚciowe piecyki gazowe

- na gaz z sieci lub z butli (są to piecyki nie związane z obiegiem Wody)' dmuchawy e|ektryczne,

przenoŚne piece olejowe (typu ka|oryfeo podłączone do prądu'

Przy stosowaniu ki|ku sposobÓw ogrzewania wykazano sposób przewaŻający '

Budvnek

spisem objęte zostały budynki, W ktÓrych znajdowało się co najmnie] 1 mieszkanie.

Przyjęte w spisie zasady usta|ania odrębności budynku opańe zostały na krytenach wiążących

się z numeracją poządkową nieruchomości. Zgodnie z tymi zasadami za odrębny budynek uznano

każdy budynek wo|no stojący, oddzie|ony od pozostałych zabudowań wo|ną przest.zenią

oznaczony Jednym numerem porządkowym'

Za jeden budynek uznano rÓwnież budynek oznaczony Więcej niż jednym numerem

porządkowym (np. odrębnymi numeram| oznaczone są poszczegÓlne klatki schodowe w bloku

mieszka|nym), w przypadku gdy tworzył on wyraŹną całoŚc architektoniczną i stanowił własnoŚĆ
i Ó . l ń ó^^ ^^. lń i^t|  |

W odniesieniu do budynkÓw usytuowanych w zabudowie zwańej, utworzonej przez budynki

o rÓżnej architekturze, bądż budynki o jednohteJ architekturze - sto'lące W tzw. zabudowie szeregowej.

a takŹe w przypadku budynków b|iźniaczych, za odrębny budynek Uznano każdy budynek

Iub segment oznaczony odrębnym numerem poJządkowym.

W przypadku p|zylegających do siebie budynkÓW usytuowanych na nieruchomości oznaczonej

jednym numerem porządkowym, uznawano je za 'ieden budynek' Jeże|i Ściany zbudowane były z tego

samego materiału i nie było istotnych rÓŻnic W wysokości i w wieku tych budynkÓw W pŹeciwnym

razie uznawano ]e za odrębne budynki'

Rodzai budvnku

Pod wzg|ędem tej cechy sk|asyfikowano budynki na: mieszkalne, mieszka|no.inwentarskie,

mieszkaIno-gospodarskie i pozostałe bUdynki (zbiorowego zakwaterowania, niemieszkalne

i rekreacyjne).

Za budynek mieszkalny uznawano budynek zajęty pzez lokale mieszka|ne W całoŚci, a także

budynek' w którym oprÓcz mieszkań znajduJą się inne pomieszczenia, ale m.eszkania zajmu]ą

co najmniej połowę budynku.

Za budynek mieszka|no.inwentaEki lub mieszka|no{ospodarski uznawano budynek' ktÓry

składał się zarÓwno z częŚci mieszka|nej, obeJmującej jedno |ub więcej mieszkań, jak i z części

inwentarskiej (obejmujące] Sta'|nię, oborę, chlewnię itp') lub gospodarskiej, przeznaczonej na ce|e

zw|ązane z prowadzeniem gospodarstwa ro|nego, nieza|eŻnie od tego, jaką częŚĆ budynku zajmu]e

mieszkanie.

Za budynek zbiorowego zakwaterowania uznawano budynek, który więcej niż w po,łowie

fajęty był przez gospodarstwo Zbiorowe (np przez internat. dom studencki, dom małego dziecka,

Sanatorium) iw którym znajdowało Się rÓwnież co najmnieJ jedno mieszkanie
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Za budynek niemieszka|ny uznawano budynek, ktÓry Więcej niŹ w połowie zajęty był na ce|e

niemieszkalne (np' zajęty przez szko,łę' biuro' sk|ep' magazyn, przychodnię |ekarską) i w ktÓrym

znajdowało się rÓWnież co na]mniej ]edno mieszkanie'

za budynek rekreacyjny uznawano budynek, ktÓrego wzniesienie (zgodnie z przepisami prawa

budowlanego) Wymagało pozwo|enia na budoWę budynku mieszkalnego' a ktÓrego głÓwnym

przeznaczeniem jest czasowe zamieszkiwanie' np' w czasie ur|opu' w dni Wo|ne od pracy' a także

UWażano budynek, ktÓry wcześnie1 wykorzystywany był jako budynek mieszkaIny do sta,łego

famieszkiwania, ale aktua|nie został przeznaczony do famieszkiwania czasowego' Nie mieszczą

się W tej kategorii (nie podIegaly spisowi) domki Ietniskowe wznieslone z przeznaczeniem do

wykoruystywania tylko w sezonie |etnim i nie pŹystosowane do całorocznego zamieszkiwania, ktÓrych
postaw.enie nie wymagało pozwo|enia na budoWę'

Rodzai podmiotu bedaceqo właścicie|em budvnku

Za właścicie|a budynku uwaŹano osobę fizyczną bądŹ osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nie mającą osobowoŚci prawnej posiadającą do tego budynku Ę[uł własności.
potwierdzony wpisem do księgi wieczystej' a w razie braku księgi w innym dokumencie
potvv|erdzającym własnoŚc'

W spisie usta|ano' czy budynek stanowi w całoŚci własność jednego Podmiotu (tzn' nie ma

w nim żadnego |oka|u stanowiącego wyodrębnioną własnoŚĆ innego podmiotu)' czy też ma ki|ku
prawnych właścicieIi uwidocznionych W księdze wieczystej' czyIi stanowi nieruchomość wspó|ną.

WŚrÓd budynków stanowiących własność jednego podmiotu |oz(Ófniono budynki będące

własnością

o6ób fiz}rcznych - za|iczono tu budynki będące własnością osÓb fizycznych ujawnioną W księdze

wieczystej, a w razie braku księgi' w innym dokumencie potwierdzającym własnoŚĆ, niezateżnie

czy właŚciciel budynku mieszkał W nim ' czasle spisu' czy teŻ wynajął go |ub oddał w bezpłatne

uŻytkowan ie innej osobie (osobom),

spó|dzie|ni mieszkaniowych - za|iczono tu budynki' w ktÓrych wszystkie mieszkania (zarÓwno

mieszkania Iokatorskie jak i WłasnoŚciowe) stanow|ą własnoŚć spÓłdzieIni mieszkaniowej,
gminy - zakwalifikowano tu budynki będące W całoŚci własnoŚcią gminy lub powiatu pozostające

w za(ządzie przedsiębiorstlva (zakładu) gospodarki mieszkaniowej |Ub komuna|nej jednost}

organ.zacyjnej specjalnie powstałej do zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy. a takze
budynki pozostające w bezpośrednim zarządzie urzędu gminy oraz budynki przekazane gminie'

a|e pozostalące w dyspozycji jednostek użytecznoŚci pub|icznej' takich jak: zakładÓw op.eki
fdrowotne], oŚrodkÓW pomocy spo.łecznej, jednostek SystemU oŚwiaty, instytuc]l kuItury'

Skańu Państwa - za|iczono tu budynkr pozostające: w zasobie Agencii Własności Rolnej Skarb'
Państwa (od 16 lipca 2003 r. - Agencja NieruchomoŚci Rolnych), Wojskowej Agenc]t
Mieszkaniowe], w zaQądzie ]ed nostek Podległych ministrom: obrony Narodowej' Spraw
Wewnętrznych i Administracji' sprawiedIiwości oraz Szefowi UrzędU ochrony Państwa.
w zarządzie oroanÓW władzy państwowej (np' Kancelarii Prezydenta RP' Kance|arii Sejmu'
Kancelarii Senatu' TrybunałU Konstytucy]nego, Sądu Najwyższego), organÓw administracjI



państwowej (np Kance|arii Prezesa Rady MinistrÓW, m]nistefstw' urzędÓW centralnych' urzędów

wojewÓdzkich) oraz oIganÓw kontro|i państwowej (np' NajwyŹsze] |zby Kontro|i' Państwowej

Inspekc]i Pracy) oraz budynki oddane przez jednostkę repfezentującą Skarb Państwa

w uŻytkowanie, dzierfawę lub najem przedstawicie|Stwom dyplomatycznym i urzędom

konsu|arnym państw obcych'

. zakladów pracy - zaIiczono tu budynk|' przedsiębiorstw państwowych' W tym rÓwnieŻ ,,LaSÓW

Państwowych,,' oraz państwowych jednostek organizacyjnych (posiadających bądŹ nie posiada-

jących osobowości prawnej), np. instytutÓW naukowo.badawczych, wyższych ucze|ni' instytucji

artystycznych, prz edsiębiorstvv komunalnych. z wyJątkiem przedsiębiorstw (zakładÓw) gospodarkl

mieszkaniowej, a także budynki pŻekazane Wymienionym wyżej jednostkom przez skarb

Państwa |Ub gminę w trwa'ły zarząd, jak rÓWnież budynki Stanowiące Własność przedsiębiorstw

Prywatnych działających w formie spÓłek, a także budynki stanowiące własnoŚÓ spÓłdzie|ni pracy,

spÓłdzielni pfodukcji rolnej' z wyjątkiem spÓłdzieIni mieszkaniowych.

. pozostałych podmiotów. za|iczono tu rÓwnieŻ budynki będące własnoŚcią podmiotu prawnego,

ktÓry w swojej nazwie ma wyrazy ''towarzystwo budownictvva społecznego',, bez wfględu na fakt

pańycypowania w kosztach budowy budynku innego podmiotu (gminy, spÓłdzie|ni mieszkaniowej,

zakładU pracy) w zamian za uzyskanie mieszkań (na zasadz.e najmu) dla wskafanych przez te

podmioty osÓb trzecich.

Budynki stanowiące nieruchomości wspólne, w ktÓrych wszystkie bądŹ tylko niektóre |okaIe

mieszka|ne stanow|ą wyodrębnione własnoŚci osÓb fizycznych, zostały pogrupowane

na 4 subkategorie' Kierując się informacją o własności poszczegÓ|nych lokaIi mieszkalnych w budynku

rozrÓżniono budynki, w ktÓrych właŚcicielami IokaIi są

. Ęlko osoby firyczne'

- osoby fizyczne i gmina - w tej kategorii występują równ|eŹ osoby fizyczne i powiat,

- osoby fzycane i zakład pracy _ W tej kategorii występują rÓwniei osoby fizyczne i Skarb

Państwa'

. inne . dotyczy budynkÓw, w ktÓrych występu]ą lnne pŻypadki własności |okali mieszkalnych'

np. gminy i zakładu pracy' gminy i osÓb fizycznych I zaktadu pracy oraz budynkÓw spÓłdzieln.

mieszkaniowych. W ktÓrych po wejŚciu W Życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r'

o spÓłdzie|niach mieszkaniowych zostały ustanowjone odrębne własności niektÓrych |okali

mieszkalnych na rzecz osÓb fizycznych'

Budynki stanowiące wspÓłwłasnoŚĆ, w których nie dokonano wyod]ębnienia rvłasności

|oka|i mieszka|nych (na cały budynek założona jest Jedna księga wieczysta) zostały Wykazane ]ako

ostatnia odrębna kategoria k|asyf ikacyjna'

Rok (okres) budowv budsEu

Za rok wzniesjenia budynku przy]ęto rok' W ktÓrym budowa została zakończona' tzn. budynek

został oddany do uŹytku, ]eże|i oddawany był do uŻytku częściami (k|atkami' skrzydłami) pŹyjęto rok

oddania do użytku ostatniej części budynku' D|a budynkÓw zrekonstruowanych po całkowltym

zniszczeniu przylęto rok Zakończenia rekonstrukcji'
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Instalacie w budvnku

Sp|swano instalacje czynne ichwi|owo nieczynne oraz takie. ktÓre faktycznie JUi zostały

zamontowane w budynku, a|e nie zdążono Jeszcze podłączyc budynku do siec., Nie spiswano
instalacji nieczynnej dłużej niż rok'

Występujape w budynku instalacje wykazane są w podzia|e na sieciowe i lokalne'
Wodociąg. Za budynek Wyposażony w Wodociąg uznano taki, W ktÓrym insta|acja wodociągowa

doprowadzona była do wszystkich bądŹ niektÓrych mieszkań w budynku, jak itaki' gdy w fadnym
mieŚzkaniu nie było kranu z wodą lecz występował on wewnątŹ budynku, np' w korytaŻu'

Przez sieć wodociągową rozumiano System pzewodÓw u|icznych doprowadzających Wodę
od ŹrÓdła (ujęcia Wody) do budynkÓW o długości co najmniej 250 m, nie w|iczając w to długości
podłączeń od prz ewodu ulicznego do budynkÓw'

Przez wodociąg loka|ny rozumiano insta|ac'ie, ktÓra doprowadzała wodę do jednego Iub kilku
budynkÓw sąsiednich, a łączna długoŚĆ przewodÓw od ŹrÓdta Wody do budynku nie osiąga.la 250 m'

Kana|izacja. Za budynek wyposażony w kanalizacJę uznano taki, wewnątfz ktÓrego - w obrębie
mieszkań bądŹ w korytarzu - znajdowała się insta|acja (do ktÓrej podłączone były takie urządzenta
jak: zlew, ustęp, umywa|ka, wanna) umoż|iwiająca odProwadzenie nieczystości izużytej wody (tzw'
ŚciekÓw) do odbiornikÓw: do sieci' szamba. kanału, gÓrnej warstwy ziemi'

Pzez sieć kana|izacyjną rozumiano system ukrytych kanałÓw podziemnych (kanałÓw

u|icznych i ko|ektorÓw) odprowadzających ścieki z budynkÓW do odbiornikÓw (do oczyszczalni
ŚciekÓw' rzek' 'ieziof' moŻa), jeieli łączna dtugoŚĆ tych kanałÓw (nie W|iczając w to długoŚci
pŻykana|ikÓW prowadzących do budynkÓw) Wynos.ła co najmniej 250 m' Mogła to byĆ sieĆ
ogÓ|nosp,ławna odprowadzająca i ścieki gospodarcze iWody opadowe, bądŹ tylko sieĆ na Ścieki
gospooarcze.

PŻez kana|izację |oka|ną rozumiano insta|ację odprowadzającą Ścieki do szamba |ub
bezpośrednio do rzeki' jeziora' rowu, gÓrnej warstwy ziemi, gdy łączna długośc kanału między
budynkiem (budynkami) a miejscem odprowadzenia nie osiągała 250 m.

centra|ne oqŻewanie

Informacje o wyposażeniu budynku w centraIne ogrzewanie uzyskane zostały w sposÓb
pośredni, tzn' na podstawie informacji usta|onych W spisie W każdym mieszkaniu na pytanie o sposÓb
ogrzewania mieszkania.

Za wyposaŹony w centra|ne ogŻewanie sieciowe uznano budynek, w ktÓrym we wszystkich
Iub w większoŚci mieszkań W budynku występowała odpowiedŹ 'centralne ogrzewanie zbiorowe
z s ieci".

Za wyposaŻony W centra|ne ogJzewanie loka|ne uznano budynek W ktÓrym we wszystkich lub
w większoŚci mieszkań w budynku Występowała odpowiedŹ ''centralne ogrzewanie zbiorowe ze żódła
ciepła zasi|ającego jeden budynek wie|omieszkaniowy'' oraz budynek .ndywiduaIny (jednorodzInny)
z odpowiedzią W mieszkaniu ''centraIne ogrzewanie IndywiduaIne'
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Gaz z sieci

lnformacje o Wyposażeniu budynków w gaz z sieci uzyskano podobnie Jak informacje

o wyposażeniu budynku w centralne ogrzewanie, w sposÓb poŚredni wykorzystując informacje

na pytanie o wyposażeniu mieszkania w gaz odpowiedzi na to pytanie (ozróźlnia|y insta|ację gazową

z s iec i  i z  but l i .

Za wyposażony w gaz z sieci uznano budynek jeże|i we Wszystkich |ub w większoŚci mieszkań

w budynku występowała odpowiedź ''Jest gaz z Slec|''

Ludność w mieszkaniach . wszystkie dane zamieszczone W tab|icach dotyczą ludnoŚci faktyczn|e

zamieszkałej (patrz str' XV)

W tab|icach prezentowane są przeciętne obIjczone następująco:

. przeciętna |iczba izb w 1 mieszkaniu _ z wyłączeniem mieszkań o nieustalone] |iczbie ifb;

. przeciętna powiezchnia użytkowa 1 mieszkania w m, _ z Wyłączentem mieszkań

o nieustalonej powierzchni uŹytkowej;

. przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 na 1 osobę _ z wyłączeniem mieszkań o nieusta|onej

powierzchni uiytkowej oraz ludnoŚci W tych mieszkaniach;

. przeciętna liczba osÓb na 1 izbę _ z wyłączeniem mieszkań o nieusta|onej liczbie izb oraz

Iudności w tych mieszkaniach,

II. POWSZECHNY SPIS ROLNY

Pojęcia i definicje spisowe

Za gospodarstwo ro|ne uważa się grunty ro|ne Wraz z gruntami leŚnymi, budynkami |ub ich
częŚciami, użądzeniami i .nwentaŻem, jeże|i stanow|ą lub mogą stanowic zorganizowaną całoŚÓ
gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa roInego.

Za gospodarstwo indywidua|ne uważa się gospodarstwo będące własnoŚcią lub znajdu'|ące

się W użytkowaniu osoby fizyczne'| lub grupy osÓb

Za właściciela zwiełząt gospodaEkich uwaŹa się osobę nie posiadającą użytkÓw ro|nych |ub

pos.adającą użytki o powiezchni mnieJszeJ niż 0,10 ha' ktÓra ma co najmniej: ,1 sztukę bydła lub (i) 5

sztuk trzody ch|ewnej aIbo 1 |ochę |ub (i) 3 sztuki owiec bądŹ kÓz |ub (i) 1 konia Iub (i) 30 sztuk drobiu

|ub (i) 5 sztuk samic Zwierząt futerkowych (w tym kró|ikÓW) |ub (i) 1 pień pszczeIi.

Za użytkownika gosPodarstwa indywidualnego uwaŻa się osobę fizyczną lub grupę osoD'

ktÓre faktycznie użytkują grUnty, nieza|eznie od tego, czy są właścicieIaml, dzieżawcami, czy użytkują

]e z innego tytułu i nieza|eznie od tego' czy grunty te są z|okalizowane W jednej, czy w ki|ku gminach'
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Za gospodarstwo domowe uŹytkownika gospodarstwa ro|nego (WłaŚcicie|a zwierząt

gospodarskich) uważa się zespÓł osÓb mieszka]ących i Utrzymu]ących się wspÓlnie, jeie|i wśrÓd nich

jest osoba prowadząca gospodarstlvo indywidUalne (właŚcicle| ZWierząt gospodarskich)'

Do ogólnei powienchni gruntów gospodarstwa za|iczono Wszystkie bez Wyjątku grunty

wchodzące w skład gospodarstwa' a więc wszystkie grunty uzytkowane ro|niczo (grunty orne, sady,

łąki ipastwiska), wszystkie związane z nimi grunty Użytkowane nierolniczo, jak |asy' podwÓrza, grunty

pod Zabudowaniam| |ub przeznaczone pod zabudowę' ogrody ozdobne, grunty pod Wodami, drogi,

torfowiska, kamienio,łomy' żwirown.e itp' oraz nieuŹytki' nieza|efnie od tytułu władania (własne'

dzieriawione na zasadzie umowy i bezumownie' użytkowane z innego tytułu)-

seg]egacji gospodarstw rolnych na: posiadające zwierzęta gospodarskie ogÓłem i według

liczby gatunkóW oraz nie posiadające zw.erząt dokonano na podStawie informacji o utrzymywaniU

pogłowia przynajmniej jednego z czterech podstawowych gatunkÓw zwierząt gospodarskich, tj, bydła,

tzody chlewnej, owiec i koni.

W ce|u przeliczenia pogłowia Zwierząt W sztukach Iizycznych na przeliczeniowe sńuki duże

(dotyczy 4 podstawowych gatunkÓW zwierząt gospodarskich - bydła, trzody chIewnej' owiec i koni) _

Wykozystano następu]ące współcrynniki:

o t rzoda ch lewna -  0,15,

. owce - 0,08i

.  konie -  1,0.

Gospodarstwa indywidua|ne Spisywano w miejscu przebywania użytkownika i tam ujmowano

całkowitą ogÓ|ną powierzchnię, niezależnie od miejsca połoŹenia gruntÓw Prezentowane wyniki d|a

gminy dotyczą gospodarstw rolnych, ktÓrych siedziba (siedlisko) znajduje się na jej teren.e

W opracowaniu podano podstawowe informacje z wyników Powszechnego Spisu Rolnego

2002 r' d|a rolnictwa ogółem, w tym dla gospodarstw indywiduaInych według grup obszarowych

powierf chni użytkÓw roInych.
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