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Podstawowe informacje o spisach powszechnych

Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany jest okresowo, średnio co 10 lat. Ostatni spis 

miał miejsce w 2002 r. Najbliższy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań przeprowadzony zostanie 

w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. i zostanie poprzedzony spisem próbnym rok wcześniej, w 

dniach: 1 kwietnia – 31 maja 2010 r. Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w okresie 

od dnia 1 września do dnia 31 października 2010 r. Podstawy prawne dla przeprowadzenia spisów 

tworzą:

1. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

2. Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.;

3. Rozporządzenie (WE) Nr 763/2008Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w 

sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań;

4. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88.

Spis  powszechny dostarcza  najbardziej  szczegółowych informacji  o  liczbie  ludności,  jej 

terytorialnym  rozmieszczeniu,  strukturze  demograficzno  –  społecznej  i  zawodowej,  a  także 

społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i 

warunkach mieszkaniowych. W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie 

pozyskanie wiedzy na temat  zmian zachodzących w procesach demograficznych i  społecznych, 

m.in.  z  uwagi  na  wzmożone  migracje  ludności.  NSP 2011  będzie  bowiem pierwszym  spisem 

powszechnym od czasu, kiedy Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej. NSP 2011 

dostarczy ponadto informacji z zagadnień, które były objęte spisem w 2002 r.  Kontynuacja jest 

niezbędna dla prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie..

Narodowy Spis Powszechny i Powszechny Spis Rolny 2002

W 2002 roku, w okresie od 21 maja do 8 czerwca przeprowadzone zostały w Polsce spisy 

powszechne: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) oraz Powszechny Spis Rolny 

(PSR). Oba spisy miały szczególne znaczenie dla Polski, ponieważ jako pierwsze dały obraz kraju 

po głębokich przeobrażeniach społeczno – gospodarczych i  ustrojowych, jakie miały miejsce w 

latach dziewięćdziesiątych. W spisach zebrane zostały dane z następujących tematów:
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• Ludność.  Stan  i  struktura  demograficzna,  struktura  społeczna  oraz  wybrane  aspekty 

struktury ekonomicznej, takie jak: aktywność ekonomiczna ludności czy źródła utrzymania. 

Migracje (NSP),

• Gospodarstwa domowe i rodziny (NSP),

• Zasoby mieszkaniowe; ich stan i jakość oraz warunki mieszkaniowe ludności (NSP),

• Struktura  organizacyjna  rolnictwa  oraz  gospodarstwa  rolne  prowadzące  działalność 

gospodarczą rolniczą i pozarolniczą (PSR),

• Użytkowanie ziemi, struktura zasiewów i zwierzęta gospodarskie (PSR),

• Budynki i budowle (PSR),

• Ciągniki i samochody oraz maszyny rolnicze (PSR).

Dane  prezentowane  są  wg  stanu  w  dniu  20  maja  2002  r.  z  terenu  województwa 

mazowieckiego  na  poziomie  lokalnym czyli  miasta  Płocka  i  zostały opracowane  na  podstawie 

wydawnictwa  Urzędu  Statystycznego  w  Warszawie  „Podstawowe  Informacje  ze  Spisów 

Powszechnych Miasto na prawach powiatu Płock” [Warszawa, 2003].

Ludność, gospodarstwa domowe, aktywność ekonomiczna

Ludność według wieku
Ludność Płocka wg stanu na dzień 20 maja 2002 roku wynosiła 128.361 osób, w tym 66 694 

kobiet (51,96%) i 61.667 mężczyzn (48,04%). Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających 

na  1  km2 powierzchni  miasta  wyniosła  1.459  osoby  i  była  zbliżona  do  średniej  dla  miast 

województwa  mazowieckiego  –  1.552.  Na  100  mężczyzn  przypadało  108  kobiet,  jednakże 

proporcje między liczbą mężczyzn a liczbą kobiet rozkładały się różnie w różnych przedziałach 

wiekowych. Ludność Płocka według płci w przedziałach wiekowych przedstawia poniższa tabela:

Przedział 
wiekowy Ogółem mężczyźni kobiety %-owy udział 

kobiet

0-4 5 635 2 876 2 759 48,96

5-9 7 115 3 593 3 522 49,50

10-14 8 370 4 300 4 070 48,63

15-19 10 580 5 452 5 128 48,47

20-24 11 142 5 684 5 458 48,99

25-29 10 890 5 597 5 293 48,60

30-34 8 888 4 435 4 453 50,10
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35-39 8 277 4 083 4 194 50,67

40-44 9 387 4 419 4 968 52,92

45-49 11 500 5 187 6 313 54,90

50-54 11 006 5 167 5 839 53,05

55-59 7 073 3 266 3 807 53,82

60-64 5 560 2 591 2 969 53,40

65-69 4 698 2 131 2 567 54,64

70-74 3 642 1 516 2 126 58,37

75-79 2 509 807 1 702 67,84

80-84 1 217 357 860 70,67

85-89 599 151 448 74,79

90-94 233 50 183 78,54

95-99 33 2 31 93,94

100 i więcej 7 3 4 57,14

Tabela 1: Ludność Płocka wg płci i wieku

Z powyższych danych wynika, że dopiero wśród płocczan w wieku powyżej 30 lat liczba 

kobiet przewyższa liczbę mężczyzn i z każdym rokiem dysproporcja ta jest coraz większa.

Udział  ludności w wieku 0-17 lat,  tj.  w wieku przedprodukcyjnym w populacji  Płocka wyniósł 

21% i wartość ta zbliżona jest dla średniej województwa mazowieckiego (21,8%). Liczba ludności 

w wieku produkcyjnym (18-64 lat dla mężczyzn i 18-59 lata dla kobiet) wyniosła 85.206, czyli 66% 

ogółu. Wskaźnik ten dla Płocka jest jednym z najwyższych w województwie mazowieckim, gdzie 

średni udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 61,6%.
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Wyższy od średniej wojewódzkiej jest wskaźnik liczby osób w wieku mobilnym, który dla 

Płocka wynosi 41,3%, przy 39,3% dla woj. mazowieckiego. Wyższy (o 3 punkty procentowe) od 

średniej wojewódzkiej jest udział osób w wieku niemobilnym (tj. 45-64 lata dla mężczyzn i 45-59 

lat dla kobiet) i jego wielkość kształtowała się na poziomie 25%.

Ludność w wieku poprodukcyjnym, czyli de facto emerytalnym, stanowiła w Płocku nieco 

ponad 12%, podczas gdy w województwie było to 16,6%.

W 2002 roku na każde 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało 506 osób w wieku 

nieprodukcyjnym. Wartość ta, zwana współczynnikiem obciążenia demograficznego, była znacznie 

niższa od średniej dla województwa ogółem – 623 oraz mazowieckich miast – 558.

Wykształcenie
Spis  powszechny  jest  jedynym  badaniem  dostarczającym  pełnych  informacji  o 

wykształceniu ludności. Badaniem poziomu wykształcenia objęte zostały osoby w wieku 13 lat i 

więcej. Wyniki badania zestawione zostały w poniższej tabeli.1

Poziom wykształcenia

Płock województwo 
mazowieckie

W liczbach Struktura %

ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni
Struktura w %

Ogółem 107 247 56 343 50 898 100,00 52,54 47,46 100,00
wyższe 15 036 8 483 6 553 14,02 7,91 6,11 18,90
średnie i policealne 43 603 24 269 19 334 40,66 22,63 18,03 42,10
zasadnicze zawodowe 20 903 8 011 12 892 19,49 7,47 12,02 14,50
podstawowe ukończone 23 303 13 063 10 240 21,73 12,18 9,55 18,60
podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 1 950 1 315 635 1,82 1,23 0,59
nieustalony 2 446 1 202 1 244 2,28 1,12 1,16 5,90

Tabela 2: Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia

1 Dla umożliwienia porównania danych dla Płocka z danymi opublikowanymi dla województwa mazowieckiego 
zaprezentowane dane uwzględniają ludność w wieku 15 lat i więcej
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Poziom  wykształcenia  mieszkańców  Płocka  w  2002  roku  był  nieznacznie  gorszy  w 

porównaniu  z  wykształceniem  mieszkańców  miast  województwa  mazowieckiego.  Płock 

charakteryzuje  niższy  odsetek  ludności  z  wykształceniem  wyższym  (o  blisko  5  punktów 

procentowych) oraz średnim i policealnym (niemal 1,5 punktu procentowego). Kobiety częściej niż 

mężczyźni mają ukończoną co najmniej szkołę średnią, natomiast wśród absolwentów zasadniczych 

szkół zawodowych jest zdecydowanie większy udział mężczyzn niż kobiet. Także kobiety częściej 

niż mężczyźni kończą studia.

Osoby niepełnosprawne
Podobnie jak w przypadku wykształcenia spisy powszechne jako jedyne badanie pozwala 

ustalić liczbę osób niepełnosprawnych. W związku ze złożonością definicji osoby niepełnosprawnej 

zbiorowość osób niepełnosprawnych podzielono na dwie podstawowe grupy:

• osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały odpowiednie, aktualne orzeczenie 

wydane przez organ do tego uprawniony;

• osoby  niepełnosprawne  tylko  biologicznie,  tj.  takie,  które  nie  posiadając  odpowiednich 

zaświadczeń odczuwały całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania 

czynności dla swojego wieku.

Wśród  osób  niepełnosprawnych  dominowały  osoby  prawnie  niepełnosprawne,  których 

podczas spisu zanotowano 10.229 z 12.658 niepełnosprawnych ogółem. Liczba niepełnosprawnych 

kobiet nieznacznie przewyższała liczbę mężczyzn w stosunku 53,5:46,5. Widoczne jest wyraźne 

natężenie  tego  zjawiska  z  wiekiem  -  40%  niepełnosprawnych  stanowią  osoby  w  wieku 

emerytalnym.  W Płocku  odsetek  pracujących  osób  niepełnosprawnych  był  niewielki  i  wyniósł 
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zaledwie 12%, podczas gdy 81% osób niepełnosprawnych to osoby bierne zawodowo.

Liczba osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosiła 99, podczas gdy 

w całym województwie mazowieckim 113.

Narodowość i miejsce urodzenia
Spośród mieszkańców Płocka w 2002 roku aż 97,5% zadeklarowało swoją narodowość 

jako  polską.  Przynależność  do  narodowości  innej  niż  polska  zadeklarowało  jedynie  309 osób 

(0,24%).  W  odniesieniu  do  2.885  osób  (2,25%)  nie  zdołano  ustalić  przynależności 

narodowościowej,  co  głównie  wynikało  z  braku  odpowiedzi.  Wyłącznie  polskim  językiem 

posługiwało się w domu 97% mieszkańców, dwoma językami (w tym polskim) 0,64%, wyłącznie 

niepolskim 0,06%. Podobnie jak w przypadku narodowości dla 2.890 osób nie ustalono języka 

używanego w domu.

Wyniki  spisu  wykazały,  że  53,8%  (69.045  osób)  ludności  zamieszkuje  w  Płocku  od 

urodzenia.  81,6% urodzonych poza  granicami  Płocka  przybyło  do miasta  przed  1989 rokiem, 

wśród nich większość stanowią osoby w wieku 40-59 lat.

Migracje
W momencie  spisu  1.188  osób  będących  stałymi  mieszkańcami  Płocka  przebywało  za 

granicą powyżej 2 miesięcy, z czego 902 osoby (75,9%) to tak zwane migracje długookresowe, 

czyli  osoby  przebywające  za  granicą  12  miesięcy  i  więcej.  W  ogólnej  liczbie  emigrantów 

przeważają  kobiety  (52,3%).  37%  emigrantów  to  osoby  z  wykształceniem  średnim,  18%  - 

wyższym, 17% - zasadniczym zawodowym. Tak wśród kobiet jak i mężczyzn największy udział 

emigrantów długookresowych stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 85%, w tym w wieku 

mobilnym – 63%. Główne przyczyny emigracji to praca i sprawy rodzinne (81%). 
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Aktywność ekonomiczna
Z punktu widzenia analizy rynku pracy rozpatruje się ludność w wieku 15 lat i więcej. W 

momencie  spisu  w  2002  roku  w  Płocku  osoby  te  (10.7241)  stanowiły  83,5%  mieszkańców. 

Międzynarodowe  standardy  pozwalają  na  wyróżnienie  trzech  podstawowych  kategorii: 

pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Wyszczególnienie ogółem
aktywni zawodowo

razem pracujący bezrobotni

Współczynnik 
aktywności 

zawodowej (%)

bierni 
zawodowo

nieustalony 
status na 

rynku pracy
w liczbach

Ogółem
 z tego

107 241 62 598 48 010 14 588 60 41 720 2 923

  mężczyźni 50 898 32 510 25 609 6 901 66 16 891 1 497
  kobiety 56 343 30 088 22 401 7 687 55 24 829 1 426

Struktura %
Ogółem
z tego

100,0 58,4 44,8 13,6 - 38,9 2,7

  mężczyźni 47,5 30,3 23,9 6,4 - 15,8 1,4
  kobiety 52,5 28,1 20,9 7,2 - 23,2 1,3

Tabela 3: Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w Płocku w 2002 r.

Zbiorowość aktywnych zawodowo w Płocku stanowiła 58,4% ogółu ludności w wieku 15 

lat i więcej. W 2002 r. mężczyźni byli bardziej aktywni zawodowo niż kobiety. Wartości wskaźnika 

aktywności  zawodowej  mieszkańców  Płocka  kształtowały  się  podobnie  jak  w  województwie 

mazowieckim:  mężczyźni  –  65,2%,  kobiety  –  52,1%.  Najwyższym  poziomem  aktywności 

charakteryzowały się osoby w wieku 30-39 lat – ponad 91%.

Z punktu widzenia wykształcenia największą grupą w populacji aktywnych zawodowo były 
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osoby z wykształceniem średnim i policealnym (46,7%) oraz zasadniczym zawodowym (24,2%) i 

wyższym  (20,5%).  Wśród  osób  biernych  zawodowo  znaczny  udział  stanowią  osoby  o 

wykształceniu  podstawowym  (42,9%)  ze  szczególnym  udziałem  kobiet  –  co  czwarty  bierny 

zawodowo to kobieta o wykształceniu podstawowym.

Pracujący wg statusu zatrudnienia
Wskaźnik zatrudnienia w maju 2002 r. w Płocku wyniósł dla mężczyzn 51,8%, dla kobiet 

natomiast 40,8%. W województwie mazowieckim wartości tego wskaźnika wynoszą odpowiednio: 

53,6% i  43,2%.  Łącznie  w  Płocku  liczba  pracujących  osób  wyniosła  48.010.  W populacji  tej 

najliczniejszą  grupę  stanowią  pracownicy  najemni  (88,3%).  Niski  udział  osób  pracujących  na 

własny rachunek (3.122 osoby, tj. 6,5%) – drugiej co do wielkości grupy pracujących w Płocku 

osób – charakterystyczny dla mieszkańców miast jest jednak znacznie niższy od średniej dla miast 

województwa  mazowieckiego  (10,1%).  Trzecią  pod  względem  wielkości  grupę  osób  stanowią 

pracodawcy w liczbie  2.116 osób,  stanowiąc  4,4% pracujących mieszkańców Płocka.  W tabeli 

przedstawiona została struktura pracujących mieszkańców wg grup zawodów z podziałem na płeć.

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety

Ogółem 48 010 25 609 22 401

      w tym:

Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 071 2 549 1 522

Specjaliści 8 421 3 545 4 876

Technicy i inny średni personel 7 945 2 873 5 072

Pracownicy biurowi 5 124 1 407 3 717

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 5 405 2 021 3 384

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 486 295 191

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8 213 7 069 1 144

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 5 180 4 664 516

Pracownicy przy pracach prostych 2 949 984 1 965

Tabela 4: Pracujący według grup zawodów

Bezrobocie
Stopa  bezrobocia  w  czasie  spisu  w  Płocku  kształtowała  się  na  poziomie  23,3%,  w 

szczególności dla mężczyzn – 21,2% i kobiet – 25,5%.
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Wśród osób bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim i 

policealnym  (42,6%),  następnie  zasadniczym  zawodowym  (33,1%)  i  podstawowym  (16,9%). 

Najliczniejszą  grupę  bezrobotnych  tworzyły  osoby poszukujące  pracy  ponad  rok.  Populacja  ta 

liczyła 6,8 tys. osób, co stanowiło 46,8% ogółu bezrobotnych. Charakterystyka bezrobotnych wg 

okresu poszukiwania pracy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie
ogółem okres poszukiwania pracy

Do 3 m-cy 
włącznie 4-12 m-cy 13 m-cy i 

więcej
nieustalony

w liczbach

Ogółem
 z tego

14 588 1 963 5 557 6 831 237

  mężczyźni 6 901 987 2 939 2 871 104

  kobiety 7 687 976 2 618 3 960 133

Struktura %

Ogółem
 z tego

100,0 13,5 38,1 46,8 1,6

  mężczyźni 47,3 6,8 20,1 19,7 0,7

  kobiety 52,7 6,7 17,9 27,1 0,9

Tabela 5: Bezrobotni wg okresu poszukiwania pracy

Gospodarstwa domowe i rodziny

Liczba  gospodarstw  domowych  ogółem  wyniosła  w  momencie  spisu  48.507,  z  czego 

zdecydowaną  większość  stanowiły  gospodarstwa  rodzinne  w  liczbie  35.328  (73%).  Przeciętna 

liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,62, w tym w gospodarstwie jednorodzinnym 

3,11.  Gospodarstwo  domowe  w  miastach  województwa  mazowieckiego  tworzyły  średnio  2,43 

osoby. Liczba gospodarstw domowych jednoosobowych w Płocku wyniosła 12.445, co stanowiło 

ponad  25%  wszystkich  gospodarstw.  Wartość  ta  była  jednak  dużo  poniżej  średniej  dla  miast 

województwa mazowieckiego, gdzie udział gospodarstw domowych jednoosobowych w 2002 roku 

wyniósł 32,2%.

W spisie w 2002 r. obok dotychczasowych czterech typów rodzin (małżeństwa bez dzieci, 

małżeństwa z dziećmi,  samotne matki z dziećmi i  samotni ojcowie z dziećmi) po raz pierwszy 

uwzględniono dwa nowe typy rodzin: partnerów bez dzieci i partnerów z dziećmi. Łączna liczba 

rodzin wyniosła 36.866. Dominującym typem rodziny są małżeństwa z dziećmi – 19.713 i stanowią 

53,5% wszystkich rodzin.  Drugim pod względem liczebności typem rodziny są małżeństwa bez 
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dzieci. W 2002 roku stanowiły one 24,3% wszystkich rodzin. Zbiorowość tych ostatnich tworzą 

zarówno małżeństwa młode, które jeszcze nie mają dzieci jak i małżeństwa starsze, których dzieci 

już się usamodzielniły i  założyły własne rodziny.  Partnerzy (586) stanowią 1,6% rodzin.  Ponad 

połowę (55%)  rodzin partnerskich stanowią rodziny z dziećmi (podobnie jak w kraju ale odwrotnie 

niż  w województwie,  gdzie  w rodzinach partnerskich  ponad połowę (53,7%) stanowią  rodziny 

bezdzietne). Wśród osób samotnie wychowujących dzieci (7613) zdecydowaną większość (91%) 

stanowią samotne matki. Na podstawie spisu ustalono, że rodziny z dziećmi do lat 24 (21.523) 

stanowią 58,4% wszystkich rodzin. W całej zbiorowości rodzin z dziećmi do lat 24 najliczniejszą 

grupę stanowiły małżeństwa z 1 dzieckiem – 8.508 czyli 39,5%.

Liczba dzieci w gospodarstwach domowych ogółem wyniosła 44.261, z czego większość 

znajdowała się w rodzinach typu małżeństwo z dziećmi (74%), następnie matka z dziećmi (22,5%). 

77%  dzieci  w  rodzinach  gospodarstw  domowych  stanowią  dzieci  do  lat  24  pozostające  na 

utrzymaniu. W rodzinach samotnych matek z dziećmi odsetek dzieci do lat 24 pozostających na 

utrzymaniu (6.268) wyniósł 62,9%.

W 2002 r.  w Płocku liczba rodzin z osobami niepełnosprawnymi wyniosła 7.834. Wśród 

osób  niepełnosprawnych  w  rodzinach  (9.388)  17,2%  stanowią  dzieci  (w  78,4%  dzieci 

niepełnosprawne prawnie).

Źródło utrzymania ludności
Osoby  utrzymujące  się  z  pracy  poza  rolnictwem  (83.479)  stanowiły  blisko  65% 

mieszkańców, z pracy w rolnictwie (938) – 0,73%, w tym z pracy w swoim gospodarstwie rolnym 

(684) – 0,53%. Spośród osób pracujących na własny rachunek przeważają mężczyźni (66,1%), w 

przypadku  pracy  najemnej  natomiast  liczba  kobiet  i  mężczyzn  jest  jednakowa.  Blisko  połowa 

(49%) osób utrzymujących  się  z  niezarobkowego  źródła  (41.851  osoby)  to  utrzymujący się  w 

głównej mierze z emerytur. Renty pobiera natomiast 8.516 osób. Dochody z własności jako główne 

źródło utrzymania zadeklarowały 142 osoby. Badanie nie pozwoliło na ustalenie źródła utrzymania 

1.951 osób.

W chwili  spisu liczba osób posiadających własne źródło utrzymania wyniosła  79.108,  z 

czego 52% stanowiły kobiety. Osoby nie posiadające własnego źródła utrzymania stanowiły blisko 

37% mieszkańców Płocka. (Wskaźnik ten w województwie był nieco niższy i wyniósł 35,5%.)
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Zasoby i warunki mieszkaniowe

Zasoby mieszkaniowe
W trakcie  spisu  powszechnego w 2002 r.  w Płocku spisano 42.201 mieszkań o łącznej 

powierzchni  użytkowej  2.380.348 m2,  w których znajdowało się  147.996 izb (z  czego 391 izb 

wykorzystywanych  było  wyłącznie  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej).  Mieszkania 

zamieszkane stale (41.996) stanowią 99,5% ogółu mieszkań. Liczba mieszkań zamieszkanych przez 

jednorodzinne  gospodarstwo  domowe  wyniosła  27.567.  Przeciętna  liczba  izb  w  mieszkaniu 

wyniosła 3,51, przy czym największą przeciętna liczbę izb zarejestrowano w mieszkaniach osób 

fizycznych  –   4,1,  a  najmniejszą  w  mieszkaniach  zakładów  pracy  –  2,59  (przy  czym  udział 

mieszkań zakładów pracy w ogólnej  liczbie  mieszkań wynosi  jedynie  1,4%).  Na 1  mieszkanie 

średnio przypadało 3,02 osób oraz 1,15 gospodarstw domowych (przy łącznej liczbie gospodarstw 

domowych  w  Płocku  wynoszącej  48.507).  Przeciętna  powierzchnia  użytkowa  1  mieszkania 

wyniosła 56,4 m2, czyli na osobę przypadało średnio 18,7 m2. Mieszkania o powierzchni poniżej 40 

m2 stanowiły 30,2% mieszkań zamieszkanych zaś o powierzchni 80 m2 i więcej – 13,6%. Ponad 

połowa mieszkań w Płocku (21.908, tj. 51,9%) stanowiła własność spółdzielni mieszkaniowych, 

30% mieszkań należało do osób fizycznych, zaś 14,2% do gminy.

Liczba  mieszkań  będących  w  momencie  spisu  w  budowie  wyniosła  148.  Liczba  mieszkań 

niezamieszkanych według przyczyn wynosiła odpowiednio:

• mieszkania jeszcze niezasiedlone w budynkach nowo zbudowanych lub rozbudowanych – 

1.607;

• mieszkania w trakcie zmiany lokatora (do wtórnego zasiedlenia) – 729;

• mieszkanie remontowane lub oczekujące na remont – 217.

Mieszkania  znajdujące  się  w  budynkach  wybudowanych  po  1944  r.  stanowiły  92,4%. 

Mieszkania w budynkach wybudowanych w Płocku przed 1918 r. stanowią 4,7%, podczas gdy w 

miastach województwa mazowieckiego 3,3%, w kraju zaś 10,4%. W budynkach najnowszych, tj. 

wybudowanych  po 1988 roku znajduje się 7.812 (co stanowi 18,6%) mieszkań zamieszkanych.
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Liczba gospodarstw domowych w Płocku w momencie spisu wyniosła 48507, zaś liczba 

rodzin – 36.866. Samodzielnym mieszkaniem dysponowały 36.341 gospodarstw domowych, czyli 

74,9% ogółu. Liczba gospodarstw domowych jednorodzinnych wyniosła 33.832, zaś gospodarstw 

nierodzinnych – 13179. Dwadzieścia jeden gospodarstw domowych zamieszkiwała pomieszczenia 

niebędące mieszkaniami.

W spisie  w 2002 r.  po  raz  pierwszy zbierano dane  z  tytułu  prawnego do  budynku lub 

mieszkania. Uzyskane dane zestawione zostały w tabeli:

Tytuł zajmowania mieszkania 
przez gospodarstwa ogółem jednoosobowe

wieloosobowe
rodzinne nierodzinne

ogółem 48 486 12 428 35 324 734
własność 10 870 1 965 8 777 128
     budynku 6 408 902 5 441 65
     mieszkania 4 462 1 063 3 336 63
spółdzielcze prawo do lokalu 21 178 4 167 16 815 196
     własnościowego 14 755 3 218 11 382 155
     lokatorskiego 6 423 949 5 433 41
najem mieszkania 8 901 2 217 6 306 324
podnajem 474 240 227 7
pokrewieństwo 6 943 3 714 3 152 77
inne 120 71 47 2

Tabela 6: Gospodarstwa domowe zamieszkujące w mieszkaniach wg typu gospodarstwa i tytułu 
zajmowania mieszkania
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Wyposażenie mieszkań
Wyniki spisu wykazały, iż w 2002 r. w podstawową instalację – wodociąg, wyposażonych 

było  41.821,  tj.  99,1%  mieszkań.  Podobnie  wysokie  wskaźniki  charakteryzują  wyposażenie 

mieszkań w ustęp spłukiwany – 97,3% i łazienkę – 95%. 90,9% mieszkań w Płocku w chwili spisu 

miało dostęp do ciepłej wody bieżącej. Najniższy wskaźnik dotyczący wyposażenia mieszkania w 

instalacje  techniczno  –  sanitarne  dotyczy  dostępu  do  gazu  z  sieci  –  korzysta  z  niego  66,8% 

mieszkań,  przy  30,9%  mieszkań  wyposażonych  w  gaz  z  butli.  W  centralne  ogrzewanie 

wyposażonych było 77,6%, podczas gdy piecami ogrzewane było 7,9% mieszkań, z których niemal 

połowa znajdowała się w budynkach wybudowanych przed 1918 r. Liczba mieszkań wyposażonych 

w komplet podstawowych instalacji, tj. wodociąg, ustęp, łazienkę i centralne ogrzewanie występuje 

w 90,5% ogółu mieszkań.
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Informacje z Powszechnego Spisu Rolnego

W 2002 r. w Płocku było 790 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 4.697,5 ha, w tym 

3.985 ha użytków rolnych. Biorąc pod uwagę nie siedzibę gospodarstwa, a siedzibę użytkownika – 

Płock – liczba gospodarstw wynosi 2.277 z ogólną powierzchnią 11.189,3 ha, w tym użytki rolne 

stanowiły 87%. Średnia powierzchnia użytków rolnych 1 gospodarstwa rolnego wyniosła 5 ha (w 

województwie 6,1 ha, w kraju zaś 5,7 ha). Z ogólnej liczby gospodarstw rolnych w Płocku 39,7% 

stanowiły obszary o powierzchni poniżej 1 ha, kolejne 44% gospodarstw miało powierzchnię 1-5 

ha.  Gospodarstwa  o  powierzchni  15  ha  i  więcej  (14  )  stanowiły  niespełna  2% ogólnej  liczby 

gospodarstw,  jednak  ich  łączna  powierzchnia  (2.513  ha)  stanowiła  53,5%  sumy  powierzchni 

gospodarstw rolnych. Gospodarstwa największe charakteryzują się ponadto największym udziałem 

powierzchni  użytków  rolnych  w  powierzchni  gospodarstw  ogółem  88,7%.  Z  ogólnej  liczby 

gospodarstw rolnych w Płocku (790) 48,6% to gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą.

Powierzchnia zasiewów w 333 gospodarstwach w Płocku wyniosła 2.573,8 ha. Strukturę 

zasiewów przedstawia poniższa tabela:
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Wyszczególnienie Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne

w ha w odsetkach w ha w odsetkach

Ogółem 2 573,8 100,0 1 021,7 100,0

Zboża ogółem 2 064,8 80,2 856,8 83,9

Strączkowe jadalne na ziarno 1,1 0,0 1,1 0,1

Ziemniaki 60,8 2,4 60,8 6,0

Przemysłowe 369,9 14,4 56,9 5,6

Pastewne 43,5 1,7 12,3 1,2

Pozostałe 35,7 1,4 33,7 3,3

Tabela 7: Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów

Powierzchnia upraw drzew owocowych wyniosła łącznie 37,95 ha, z czego najwięcej – 62% 

przypadało na jabłonie, następnie wiśnie (14,2%) i śliwy (7,4%).
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Zwierzęta gospodarskie
liczba gospodarstw rolnych 
utrzymujących zwierzęta 

gospodarskie

zwierzęta w 
sztukach

bydło 83 372

    w tym krowy 74 184

trzoda chlewna 83 1 693

owce - -

kozy 5 19

konie 61 137

króliki 6 8

pozostałe zwierzęta futerkowe - 260

pnie pszczele 5 80

drób ogółem 156 184 769

    w tym drób kurzy 149 163 607

Tabela 8: Zwierzęta gospodarskie

Zgodnie z wynikami spisu 444 gospodarstw rolnych w Płocku posiadało 878 budynków i 

budowli. Złożyły się na nie:

• obory – 119 gospodarstw i 127 budynków2;

• chlewnie – 22 gospodarstwa i 23 budynki;

• kurniki – 35 gospodarstw i 42 budynki;

• budynki wielofunkcyjne – 234 gospodarstwa i 280 budynków;

• stodoły – 151 gospodarstw i 153 budynki;

• przechowalnie  owoców,  warzyw  i  ziemniaków –  16  gospodarstw  o  łącznej  pojemności 

budynków 534 ton;

• osłonięte zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego – 

19 gospodarstw.

W chwili spisu 144 gospodarstwa rolne posiadały łącznie 191 ciągników, 36 gospodarstw – 

67 samochodów ciężarowych, 9 gospodarstw – 13 kombajnów, 19 gospodarstw po jednej dojarce 

bańkowej i 15 gospodarstw po jednej konwiowej schładzarce do mleka.

2 i budowli (podobnie w kolejnych pozycjach)

19



Spis treści
 Podstawowe informacje o spisach powszechnych..............................................................................2
Ludność, gospodarstwa domowe, aktywność ekonomiczna................................................................3

Ludność według wieku....................................................................................................................3
Wykształcenie..................................................................................................................................5
Osoby niepełnosprawne...................................................................................................................6
Narodowość i miejsce urodzenia.....................................................................................................7
Migracje...........................................................................................................................................7
Aktywność ekonomiczna.................................................................................................................8

Pracujący wg statusu zatrudnienia..............................................................................................9
Bezrobocie..................................................................................................................................9

Gospodarstwa domowe i rodziny...................................................................................................11
Źródło utrzymania ludności......................................................................................................12

Zasoby i warunki mieszkaniowe........................................................................................................14
Zasoby mieszkaniowe....................................................................................................................14

Wyposażenie mieszkań.............................................................................................................16
Informacje z Powszechnego Spisu Rolnego.......................................................................................17

20


		Podstawowe informacje o spisach powszechnych
	Ludność, gospodarstwa domowe, aktywność ekonomiczna
	Ludność według wieku
	Wykształcenie
	Osoby niepełnosprawne
	Narodowość i miejsce urodzenia
	Migracje
	Aktywność ekonomiczna
	Pracujący wg statusu zatrudnienia
	Bezrobocie

	Gospodarstwa domowe i rodziny
	Źródło utrzymania ludności


	Zasoby i warunki mieszkaniowe
	Zasoby mieszkaniowe
	Wyposażenie mieszkań


	Informacje z Powszechnego Spisu Rolnego

