Bazy socjodemograficzne

mapy cyfrowe dla biznesu

1. Socjodemografia adresowa
Socjodemografia adresowa to geoprzestrzenna baza danych zawierająca zbiór
punktów adresowych (ponad 8,2 mln adresów) dla obszaru Polski zaopatrzony we
współrzędne geograficzne x,y kaŜdego punktu. Baza punktów połączona jest z
informacją o szacunkowej liczbie mieszkańców zameldowanych pod danym adresem
zgodnie z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego.
Dodatkowo kaŜdy adres w bazie zawiera informacje na temat rodzaju budynku
zlokalizowanego pod konkretnym adresem (czy jest to budynek mieszkalny czy nie)
oraz informacje na temat rodzaju zabudowy (zabudowa jednorodzinna lub
wielorodzinna).

Pełna lista cech socjodeomograficznych przypisanych do
konkretnego adresu w Polsce:

•
•
•
•
•
•
•
•

pełny Teryt opisujący dany adres (województwo,
powiat, gmina, dzielnica, miejscowość, ulica)
szacunkowa liczba mieszkańców w danym adresie
rodzaj budynku: mieszkalny lub niemieszkalny
rodzaj
zabudowy:
jednorodzinna
lub
wielorodzinna
liczba mieszkań pod wskazanym adresem
informacja o numerze rejonu statystycznego
informacja o numerze obwodu spisowego
georeoferencja (współrzędne x, y )

Informacje bazodanowe jakie zawiera wybrany adres
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w ramach produktu SOCJODEMOGRAFIA ADRESOWA.

2. Socjodemografia terytorialna.
Socjodemografia terytorialna to geoprzestrzenna baza danych, która dla wybranych
jednostek podziału terytorialnego (takich jak gminy, rejony statystyczne i obwody
spisowe) zawiera przypisane informacje socjodemograficzne udostępnione przez
Główny Urząd Statystyczny. W zaleŜności od ilości przypisanych informacji
socjodemograficznych produkt ten oferowany jest w wersjach Basic lub Premium.

2.1. Socjodemografia Terytorialna Basic – OBWÓD SPISOWY
Baza socjodemograficzna dla obszaru Polski, zawierająca następujące atrybuty
bazodanowe na poziomie obwodów spisowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nazwa województwa, powiatu, gminy,
TERYT
Nr rejonu statystycznego,
Nr obwody spisowego,
liczba mieszkańców,
liczba mieszkań,
liczba budynków jedno/wielorodzinnych,
liczba budynków mieszkalnych/niemieszkalnych,
liczba budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych
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2.2. Socjodemografia Terytorialna Basic – REJON STATYSTYCZNY
Baza socjodemograficzna dla obszaru Polski, zawierająca następujące atrybuty
bazodanowe na poziomie rejonów statystycznych:
•
•
•
•
•
•
•
•

nazwa województwa, powiatu, gminy,
TERYT
Nr rejonu statystycznego,
liczba mieszkańców,
liczba mieszkań,
liczba budynków jedno/wielorodzinnych,
liczba budynków mieszkalnych/niemieszkalnych,
liczba budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych.
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2.3. Socjodemografia Terytorialna Basic - GMINA
Baza socjodemograficzna dla całej Polski, zawierająca następujące atrybuty
bazodanowe dla poziomie gmin:
•
•
•
•
•
•
•

nazwa województwa, powiatu, gminy,
TERYT
liczba mieszkańców,
liczba mieszkań,
liczba budynków jedno/wielorodzinnych,
liczba budynków mieszkalnych/niemieszkalnych,
liczba budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych.
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2.4. Socjodemografia Terytorialna Premium – OBWÓD SPISOWY
Baza socjodemograficzna dla obszaru Polski, zawierająca następujące atrybuty
bazodanowe na poziomie obwodów spisowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nazwa województwa, powiatu, gminy,
TERYT
Nr rejonu statystycznego,
Nr obwody spisowego,
liczba mieszkańców,
liczba mieszkań,
liczba budynków jedno/wielorodzinnych,
liczba budynków mieszkalnych/niemieszkalnych,
liczba budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych,
informacje o płci mieszkańców danego terytorium*,
informacje o tzw. ekonomicznych grupach wieku*.

*źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011
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2.5. Socjodemografia Terytorialna Premium – REJON STATYSTYCZNY
Baza socjodemograficzna dla obszaru Polski, zawierająca następujące atrybuty
bazodanowe na poziomie rejonów statystycznych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nazwa województwa, powiatu, gminy,
TERYT
Nr rejonu statystycznego,
liczba mieszkańców,
liczba mieszkań,
liczba budynków jedno/wielorodzinnych,
liczba budynków mieszkalnych/niemieszkalnych,
liczba budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych,
informacje o płci mieszkańców danego terytorium*,
informacje o tzw. ekonomicznych grupach wieku*.

*źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011
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2.6. Socjodemografia Terytorialna Premium - GMINA
Baza socjodemograficzna dla obszaru Polski, zawierająca następujące atrybuty
bazodanowe na poziomie gmin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nazwa województwa, powiatu, gminy,
TERYT
liczba mieszkańców,
liczba mieszkań,
liczba budynków jedno/wielorodzinnych,
liczba budynków mieszkalnych/niemieszkalnych,
liczba budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych,
informacje o płci mieszkańców danego terytorium*,
informacje o tzw. ekonomicznych grupach wieku*.

*źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011
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DEFINICJE:
Obwód spisowy - jednostka terytorialna wykorzystywana przez GUS na potrzeby spisu
powszechnego, obejmuje obszar, który zamieszkuje nie więcej niŜ 500 osób i na
którym znajduje się nie więcej niŜ 200 mieszkań. W Polsce wyróŜnia się 182 840
takich obwodów.
Rejon statystyczny – jednostka terytorialna wykorzystywana przez GUS, obejmuje
obszar, który zamieszkuje nie więcej niŜ 2 700 osób oraz, w którym znajduje się nie
więcej niŜ 999 mieszkań. W Polsce wyróŜnia się 34 329 takich rejonów.
Gmina – podstawowa jednostka podziału administracyjnego stosowanego w Polsce,
wyróŜnia się 2478 gmin.
Dane dotyczące ekonomicznych grup wieku zawarte w produkcie Socjodemografia
Terytorialna Premium zawierają podział na następujące kategorie:
•

wiek przedprodukcyjny czyli męŜczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat .

•

wiek produkcyjny czyli męŜczyźni w wieku 18-64 lat i kobiety w wieku 18-59
lat,

•

wiek mobilny czyli męŜczyźni w wieku 18-44 lata i kobiety w wieku 18-44 lat,**

•

wiek niemobilny czyli męŜczyźni w wieku 45-64 lat i kobiety w wieku 45-59 lat,

•

wiek poprodukcyjny czyli męŜczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w
wieku 60 lat i więcej.

** Wiek mobilny oznacza skłonność danej osoby do zmiany miejsca zamieszkania w
poszukiwaniu pracy
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