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1. Diagnoza w zakresie 
sytuacji demograficznej 
Sopotu oraz stanu zasobu 
mieszkaniowego Miasta 
Sopotu 

1.1 Wstęp 
Podobnie jak w wielu innych miastach w Sopocie od wielu lat spada liczba mieszkańców 

oraz zmienia się struktura wiekowa jego społeczności – rośnie liczba osób w wieku 

emerytalnym, a maleje w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. 

Ogólnopolskie procesy wyludniania się i zmiany struktury wiekowej miast będą miały 

konsekwencje dla wszystkich sfer funkcjonowania miasta, w tym dla polityki 

mieszkaniowej Miasta Sopotu. Z tego powodu niniejszy dokument zawiera obszerną 

analizę sytuacji demograficznej oraz analizę wykorzystania zasobu mieszkaniowego 

Miasta Sopotu. 

 

1.2 Wstępne cele polityki 
mieszkaniowej związane z 
sytuacją demograficzną Miasta 
Sopotu 

W związku z powyższymi zjawiskami władze Miasta Sopotu postawiły przed polityką 

mieszkaniową cele związane z sytuacją demograficzną; są to: 

1. Spowolnienie procesów, które prowadzą do wzrostu przeciętnego wieku 

mieszkańców miasta, 

2. Poprawa struktury społeczności miasta w ujęciu uwzględniającym podział na tzw. 

grupy ekonomiczne ludności, tj. osoby w wieku przedprodukcyjnym, osoby w wieku 

produkcyjnym i osoby w wieku poprodukcyjnym. 
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1.3 Procesy wyludniania się miast 
na świecie 

1.3.1 Wprowadzenie 

W celu lepszego zrozumienia sytuacji Miasta Sopotu przeanalizowane zostały wyniki 

kilkuletniego projektu badawczego zrealizowanego przez niemiecką Federalną Fundację 

Kultury pod tytułem „Shrinking cities” („Kurczące się miasta”) dotyczącego procesu 

wyludniania się miast na całym świecie. Jak dotychczas był to największy europejski 

projekt badawczy w zakresie procesów wyludniania się miast, którego celem było 

zrozumienie przyczyn tego zjawiska oraz próba przedstawienia sposobów w jaki można 

na nie reagować. 

Więcej informacji o nadzwyczaj szerokim zakresie ww. projektu można uzyskać na 

witrynie WWW pod adresem http://www.shrinkingcities.com/index.php?L=1 lub w 

książkach będących rezultatem tego projektu 
1
. 

 

1.3.2 Główne ustalenia 

Wiedza z projektu „Shrinking cities” („Kurczące się miasta”) została wykorzystana w 

niniejszym dokumencie przede wszystkim przy określaniu konsekwencji spadku liczby 

ludności Miasta Sopotu. 

 

Poniżej przedstawiamy również w skrócie podstawową charakterystykę 

ogólnoświatowego procesu wyludniania się miast. 

 Jest to proces, który wystąpił w takim zakresie po raz pierwszy w historii. Proces 

przeciwny – tworzenie się wielkich megamiast, szczególnie w Azji i Ameryce – jest 

szczególnie widoczny, ale ma charakter punktowy, nie powszechny. 

 Proces ten jest wyjątkowy, ponieważ – w przeciwieństwie do sytuacji z przeszłości – 

nie ma on zewnętrznych negatywnych przyczyn takich, jak np. wojny, pandemie, czy 

głód. Dotyczy on już teraz zarówno państw rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

 Populacja ludności miejskiej gwałtowanie wzrastała w okresie od początków rewolucji 

przemysłowej: w 1800 r. wynosiła 3%, w 1900 r. 14%, a w 2000 r. 47%. W tym czasie 

liczba i rozmiary miast wzrastały w podobnym tempie. 

                                                

1
  „Shrinking Cities, Volume 1 International Research”, praca zbiorowa oraz „Shrinking Cities, 

Volume 2 Interventions”, praca zbiorowa, wydawnictwo Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit 2005 
i 2006 
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 Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych przewidują, że do 2030 r. udział 

populacji miejskiej wzrośnie do 60%. Wzrost ten będzie głównie przebiegał w krajach 

rozwijających się. W Europie populacja miejska albo wzrośnie nieznacznie, albo 

zmniejszy się. 

 Współcześnie przebiegający proces wyludniania się miast ma tę cechę, że jego 

przyczyny leżą w zachowaniach, które wpływają na procesy demograficzne (a nie, jak 

już wspomniano, w wyjątkowych wydarzeniach o charakterze zewnętrznym). 

 Za wzrost populacji miejskiej odpowiadają dwa czynniki: dodatni przyrost naturalny 

(większa liczba narodzonych dzieci niż liczba zmarłych) oraz dodatnie saldo migracji. 

W krajach uprzemysłowionych już od dłuższego czasu współczynnik dzietności jest 

niższy niż niezbędny do tzw. prostej zastępowalności pokoleń, tj. jego poziom nie 

gwarantuje dodatniego przyrostu naturalnego, a główną przyczyną wzrostu liczby 

mieszkańców miast w okresie ujemnego przyrostu naturalnego było dodatnie saldo 

migracji. Jednak wraz z rozwojem technologii produkcja przemysłowa ulokowana w 

miastach zaczęła być zautomatyzowana w takim stopniu, że miasta przestały 

przyciągać nowych migrantów. 

 Ww. czynniki są wzmacniane przez dodatkowe procesy takie, jak suburbanizacja. 

Najczęstszymi przyczynami opuszczania centrów miasta jest przede wszystkim chęć 

poprawy warunków życia (więcej przestrzeni), popyt na nowe tereny mieszkaniowe 

oraz wzrost mobilności. 

 Sam proces kurczenia się miast nie jest problemem. Jest tak postrzegany ze względu 

na dotychczasowy i dalej obowiązujący paradygmat wzrostu jako jedynej możliwości 

rozwoju. Można i należy jednak tworzyć wizje i plany, które pozwolą na wpływanie na 

kształt procesu kurczenia się miast i to nie ukierunkowane na zatrzymanie tego 

procesu. 

 

1.4 Analiza porównawcza Miasta 
Sopotu z innymi powiatami i 
gminami w zakresie sytuacji 
demograficznej 

1.4.1 Cele analizy 

Celem niniejszej analizy jest porównanie sytuacji Miasta Sopotu i innych, odpowiednio 

dobranych gmin w celu ewentualnego dostrzeżenia prawidłowości, które pomogą lepiej 
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zrozumieć sytuację demograficzną Sopotu i ułatwią wypracowanie rozwiązań 

poprawiających tę sytuację z użyciem zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu (dalej 

„ZMG”). 

 

1.4.2 Wprowadzenie 

W terminologii urbanistycznej Trójmiasto jest tzw. konurbacją, tj. grupą miast, które 

poprzez wzrost populacji i rozrost terytorialny połączyły się w jeden duży obszar miejski. 

W Polsce poza Sopotem nie istnieje żadne inne podobnej wielkości miasto, które 

usytuowane jest w taki sam sposób w konurbacji o podobnej wielkości. 
2
 Inna jest sytuacja 

Sopotu, który leży pomiędzy dwoma dużymi miastami i jest też przez nie otoczony, a inna 

np. mniejszych miast w konurbacji górnośląskiej, które leżą obok większych miast lub do 

nich przylegają. 

Nie istnieje więc tak idealna sytuacja do porównań, jaką byłaby możliwość porównania 

Sopotu i innych podobnych polskich miast znajdujących się w podobnej konurbacji (pod 

względem wielkości populacji). 

 

Z uwagi na: 

 takie, a nie inne usytuowanie Sopotu w Trójmieście i istniejące powiązania społeczno-

gospodarcze w ramach Trójmiasta, 

 kulturową rolę Sopotu zamkniętą w wizerunku modnego kurortu oraz 

 wielkość jego populacji 

w niniejszej analizie i wyłącznie na jej użytek patrzy się na Sopot jako na obszar bardzo 

ściśle powiązany z Gdańskiem i Gdynią (ściślej niż jakieś przykładowe inne miasta leżące 

w innych konurbacjach). Przy takim sposobie patrzenia sytuacja demograficzna Sopotu 

jest ściśle powiązana z sytuacją Trójmiasta jako całości i tym samym adekwatnym 

sposobem przeprowadzenia analizy porównawczej jest przyjrzenie się sytuacji innych 

dużych miast/aglomeracji/konurbacji w Polsce. 

 

Drugą płaszczyzną do porównań są gminy bezpośrednio otaczające Trójmiasto. Tworzą 

one wraz z Trójmiastem pewien system i zjawiska zachodzące w Trójmieście mają swój 

wyraz w sytuacji powiatów i gmin okalających i vice versa. 

Z punktu widzenia celów ww. analizy niewłaściwym byłoby porównywanie Sopotu z 

miastami o podobnej wielkości, ale samodzielnymi, tj. nie usytuowanymi w podobny 

                                                

2
  Potwierdzono to w ramach konsultacji z urbanistami z Instytutu Projektowania Urbanistycznego 

Barbary Bieńkowskiej z Gdańska. 
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sposób w konurbacjach. Różnica sytuacji i potencjałów społeczno-gospodarczych między 

Sopotem i tego typu miastami jest łatwo dostrzegalna. 

 

1.4.3 Analiza danych demograficznych 

1.4.3.1 Ogólna sytuacja demograficzna dużych miast w Polsce 
3
 

Kryterium doboru dużych miast/aglomeracji/konurbacji do porównań była wielkość ich 

populacji w stosunku do populacji Gdyni. 
4
 W analizie wzięto po uwagę sytuację tych 

miast, które mają większą liczbę mieszkańców niż Gdynia. W ramach Trójmiasta Gdynia 

jest mniejsza od Gdańska i w ten sposób jej wielkość wyznaczała przyjętą arbitralnie 

granicę, poza którą nie sięga analiza. Pod uwagę zostało wziętych 11 miast w Polsce, 

które są większe od Gdyni. 
5
 Są to: 

 Warszawa, 

 Kraków, 

 Łódź, 

 Wrocław, 

 Poznań, 

 Gdańsk, 

 Szczecin, 

 Bydgoszcz, 

 Lublin, 

 Katowice, 

 Białystok. 

 

Wszystkie przeanalizowane dane były przeliczone na 1000 mieszkańców, co pozwala na 

ich porównywanie między poszczególnymi miastami. 

 

                                                

3
  Opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w: Rządowa Rada Ludnościowa 

„Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012”, Warszawa 2012; dane na poziomie 
powiatów 

4
  Gdyby punktem odniesienia ustanowić Gdańsk, to wtedy liczba miast do porównań byłaby o 

połowę mniejsza. 
5
  Miasta w Polsce (statystyki) [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2014-04-05 23:05Z 

[dostęp: 2014-04-14 14:14Z]. Dostępny w Internecie: 
 //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Miasta_w_Polsce_(statystyki)&oldid=39199212 
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Przyrost lub ubytek rzeczywisty ludności za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

(Przyrost lub ubytek rzeczywisty ludności to saldo końcowe wszystkich procesów 

demograficznych w poszczególnych miastach: tj. urodzeń żywych, zgonów i migracji 

(napływu i odpływu zarówno wewnątrz kraju, jak i zagranicznych)). 

 

Mapa 1 Przyrost i ubytek rzeczywisty ludności w okresie 2002-2011 

 

Źródło: Rządowa Rada Ludnościowa "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012", Warszawa 2012 

 

Warszawa i Białystok odnotowały wyraźny przyrost rzeczywisty ludności. 

Kraków i Gdańsk oscylują wokół zera (mały przyrost lub mały ubytek). 

Pozostałe miasta doświadczyły ubytku rzeczywistego ludności. 

Sytuacja wszystkich ww. miast jest zasadniczo podobna pod tym względem, że w 

analizowanym dziesięcioleciu okalające je powiaty odnotowały przyrost mieszkańców. 

Sopot należy do grupy 24 powiatów, które odnotowały bardzo istotny rzeczywisty ubytek 

ludności w ciągu analizowanych 10 lat (na kartogramie kolor granatowy, w przypadku 

Sopotu niewidoczny). 
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Przyrost lub ubytek naturalny ludności za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

(Przyrost lub ubytek naturalny ludności to rezultat końcowy (saldo) urodzeń żywych i 

zgonów.)  

 

Mapa 2 Średnioroczny przyrost i ubytek naturalny ludności w okresie 2002-2011 

 

Źródło: Rządowa Rada Ludnościowa "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012", Warszawa 2012 

 

Poza Białymstokiem wszystkie pozostałe miasta odnotowały ubytek naturalny ludności, tj. 

w analizowanym 10-leciu więcej ludzi umarło niż się urodziło żywych. 

Sytuacja Trójmiasta jest pod pewnym względem wyjątkowa na tle pozostałych miast – 

jako jedyny obszar miejski (spośród analizowanych) otoczony jest przez powiaty, w 

których występuje bardzo wysoki przyrost naturalny. Gdzie indziej, tj. w powiatach 

okalających inne miasta jest on albo mniejszy niż w okolicach Trójmiasta, albo wręcz 

występuje ubytek naturalny. 

Sopot, obok Łodzi, jest jedynym powiatem grodzkim, który należy do grupy 5 powiatów o 

najistotniejszym ubytku naturalnym w ciągu analizowanych 10 lat. 
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Migracje wewnętrzne, średnioroczny napływ za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

(Napływ ludności meldującej się z innych polskich gmin) 

 

Mapa 3 Migracje wewnętrzne, średnioroczny napływ do powiatów w okresie 2002-2011 

 

Źródło: Rządowa Rada Ludnościowa "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012", Warszawa 2012 

 

Sytuacja analizowanych miast jest zróżnicowana.  

Można wyróżnić tutaj 3 grupy miast: 

1. Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań odnotowują bardzo wysoki napływ ludności z 

innych gmin, przy czym również powiaty otaczające je odnotowują bardzo duży 

napływ ludności z innych gmin. 

2. Kraków, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Białystok odnotowują 

relatywnie niski napływ ludności z innych gmin, za to otaczające je powiaty 

odnotowują bardzo duży napływ ludności z innych gmin. 

3. Katowice i cała konurbacja katowicka odnotowuje bardzo niski napływ ludności z 

innych gmin, a napływ ludności do okolicznych powiatów jest albo również niski, albo 

umiarkowany. 

Sopot odnotowuje niski napływ nowych mieszkańców (kolor jasno niebieski, w przypadku 

Sopotu nie widoczny). 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 1759_______________________________________________________________________________________________________________



 

   14 

 

Migracja wewnętrzna, średnioroczny odpływ za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

(Odpływ ludności wymeldowującej się do innych polskich gmin) 

 

Mapa 4 Migracje wewnętrzne, średnioroczne odpływy z powiatów w okresie 2002-2011 

 

Źródło: Rządowa Rada Ludnościowa "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012", Warszawa 2012 

 

Intensywny odpływ odnotowują: Warszawa, Łódź, Wrocław i Poznań. 

Pozostałe miasta odnotowują niski odpływ mieszkańców. 

Sopot odnotowuje wysoki odpływ ludności (kolor czerwony, w przypadku Sopotu nie 

widoczny). 

 

Średnioroczne ogólne saldo migracji za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

(Saldo końcowe migracji wewnętrznych (napływ i odpływ w ramach kraju) i zagranicznych 

(napływu z zagranicy i odpływu za granicę). Nie analizowano odrębnie migracji 

zagranicznych, gdyż ich poziom w stosunku do poziomu migracji wewnętrznych jest w 

ww. miastach relatywnie niewielki.) 
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Mapa 5 Średnioroczne ogólne saldo migracji w okresie 2002-2011 

 

Źródło: Rządowa Rada Ludnościowa "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012", Warszawa 2012 

 

Sytuacja analizowanych miast jest zróżnicowana.  

Można wyróżnić tutaj następujące grupy miast: 

1. Warszawa i Kraków odnotowują relatywnie wysokie dodatnie saldo migracji (więcej 

osób zameldowuje się niż się wymeldowuje), przy czym otaczające je powiaty 

odnotowują również dodatnie saldo migracji, ale jest ono w nich jeszcze wyższe. 

2. Wrocław, Gdańsk i Szczecin odnotowują zrównoważone saldo migracji, tj. oscylujące 

w okolicach zera (mniej więcej tyle samo osób przyjeżdża, co wyjeżdża), a 

otaczające je powiaty odnotowują mocno dodatnie saldo migracji. 

3. Łódź, Poznań, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin i Białystok odnotowują ujemne saldo 

migracji (mniej ludzi zameldowuje się niż wymeldowuje się), a otaczające je powiaty – 

dodatnie. 

4. Katowice i cała konurbacja katowicka ma ujemne saldo migracji i tylko niektóre z 

otaczających ją powiatów mają dodatnie saldo migracji. 

Sopot odnotowuje dość intensywne ujemne saldo migracji (kolor jasno niebieski – 

przedział wartości od -5,00 do -3,01). 
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1.4.3.2 Podsumowanie sytuacji dużych miast w Polsce 

Większość ww. miast, w tym Trójmiasto jako całość, wyludniała się, tj. odnotowała ubytek 

rzeczywisty ludności. Tylko Warszawa i Białystok odnotowały rzeczywisty przyrost 

ludności. W przypadku wszystkich miast intensywnie zwiększyła się liczba ludności 

powiatów okalających. 

 

Dodatnie ogólne saldo migracji odnotowują tylko Warszawa i Kraków. Pozostałe miasta 

oscylują wokół zera (mają relatywnie niewielki odpływ lub napływ ludności) lub mają 

wyraźnie ujemne saldo (to drugie dotyczy również Trójmiasta jako całości). 

 

Z przedstawionych danych wynika, że największe miasta (aglomeracje/konurbacje) w 

Polsce zasadniczo podlegają procesowi trwałego spadku liczby ludności. 

 

Procesy, które się toczą w ww. miastach można najprawdopodobniej wyjaśnić w 

następujący sposób: miasta wyludniają się przede wszystkim z uwagi na wyprowadzanie 

się ich ludności na tereny okolicznych gmin i w mniejszym stopniu do innych miast  (przy 

niskim lub ujemnym przyroście naturalnym). Z kolei gminy okalające miasta zasilane są 

zarówno przez mieszkańców wyprowadzających się z tych miast, jak i mieszkańców 

innych, dalej położonych gmin, którzy chcę znaleźć się bliżej dużych miast, aby korzystać 

z lepszej oferty tych miast (np. dostępności pracy, oferty kulturalnej, dostępności punktów 

handlowych). 

 

1.4.3.3 Sytuacja demograficzna Sopotu, Trójmiasta jako całości oraz gmin 
okalających 

W tej części analizy pod uwagę wzięto gminy, których tereny przylegają do Trójmiasta i 

tym samym mogą być celem suburbanizacji, tj. przenoszenia się mieszkańców Trójmiasta 

na tereny tych gmin oraz które mogą być bazą mieszkaniową dla osób chcących 

korzystać z oferty społeczno-gospodarczej Trójmiasta. Są to następujące gminy: 

 Kosakowo (gmina wiejska), 

 Rumia (gmina miejska), 

 Wejherowo (gmina wiejska), 

 Szemud (gmina wiejska), 

 Żukowo (gmina mająca zarówno obszar miejski, jak i wiejski), 

 Kolbudy (gmina wiejska), 

 Pruszcz Gdański (gmina wiejska), 
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 Pruszcz Gdański (gmina miejska). 

 

Wszystkie przeanalizowane dane zostały przeliczone na 1000 mieszkańców, co pozwala 

na ich porównywanie między poszczególnymi gminami. 

 

Średnioroczny przyrost (lub ubytek) naturalny ludności oraz średnioroczne saldo 
ogólne migracji za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

Sopot doświadcza intensywnego ubytku naturalnego ludności (dużo więcej zgonów niż 

urodzeń) oraz ujemnego ogólnego salda migracji (dużo więcej wymeldowań niż 

zameldowań). Oba zjawiska przyczyniają się więc do spadku liczby mieszkańców Sopotu. 

Sytuacja Gdyni i Gdańska również jest niekorzystna (spada liczba mieszkańców), ale w 

zakresie przyrostu naturalnego mają one zrównoważoną sytuację (mniej więcej tyle samo 

urodzeń co zgonów). O spadku ludności decyduje ujemne saldo ogólne migracji, ale jest 

ono dużo płytsze niż to sopockie. Liczba mieszkańców spada więc w nich relatywnie 

wolniej niż w Sopocie. 

Z kolei gminy otaczające odnotowały zarówno wysoki przyrost naturalny (dużo więcej 

urodzeń niż zgonów), jak również wysokie dodatnie saldo ogólne migracji. Zauważalna 

jest również różnica między terenami miejskimi (gminy miejskie i obszary miejskie gmin 

miejsko-wiejskich), a terenami wiejskimi (gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-

wiejskich) okalających gmin. Do terenów wiejskich zaliczają się: gmina Kolbudy, gmina 

wiejska Pruszcz Gdański, obszar wiejski gminy Żukowo, gmina Kosakowo, gmina 

Szemud i gmina wiejska Wejherowo. Do terenów miejskich zaliczają się: miasto Pruszcz 

Gdański, miasto Żukowo (cześć gminy Żukowo) oraz miasto Rumia. 

Podział na tereny miejskie i tereny wiejskie okalających gmin ma to znaczenie, że część 

terenów wiejskich bezpośrednio przylega do Trójmiasta (są najbliżej położone) i tym 

samym powinny w większym stopniu niż tereny miejskie korzystać na procesie 

suburbanizacji Trójmiasta. I faktycznie tereny wiejski mają co najmniej 2-krotnie wyższe 

saldo ogólne migracji niż tereny miejskie. 
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Wykres 1 Przyrost naturalny i saldo ogólne migracji (dane średnioroczne za 10 lat, 2002-
2011, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: 
//www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp: 2014-04-16 

 

Średnioroczny udział różnych kierunków w napływie ludności na teren gmin 
okalających za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego umożliwiają określenie następujących kierunków 

migracji: z i do miast, ze wsi i na wieś, za granicę lub z zagranicy. Określenie jakie są 

udziały poszczególnych kierunków pozwala na wyciąganie dodatkowych wniosków. 

 

Dane jednoznacznie pokazują, że wszystkie gminy okalające odnotowały duży napływ 

ludności przede wszystkim dzięki napływowi ludności z gmin miejskich – udział tego 

kierunku w całkowitym napływie ludności wynosi od 70% (miasto Pruszcz Gdański) do 

94% (gmina Kosakowo).  

Widać również, że okalające tereny wiejskie (leżą bliżej Trójmiasta) mają większy udział 

napływu z miast niż okalające tereny miejskie (leżą dalej od Trójmiasta). Wskazuje to 

dość jednoznacznie na korzystanie przez okalające tereny wiejskie na procesie 

suburbanizacji Trójmiasta.  
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Wykres 2 Udział różnych kierunków w napływie ludności na teren gmin okalających 
Trójmiasto (dane średnioroczne za 10 lat, 2002-2011, w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: 
//www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp: 2014-04-16 

 

Średnioroczny udział różnych kierunków w odpływie ludności z miast Trójmiasta za 
okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

Dane na temat kierunków odpływu ludności z miast Trójmiasta pokazują, że Sopot ma 

większy udział odpływu do innych miast niż mają Gdynia i Gdańsk. Tak wysoki odsetek 

(79%) najprawdopodobniej wskazuje, że ruch ludności z Sopotu odbywa się w dużej 

mierze do Gdańska i Gdyni.  

W przypadku Gdańska i Gdyni dość duży jest zarówno odpływ ludności do miast (być 

może znaczna wymiana ludności w ramach Trójmiasta), jak również na wieś, co 

najprawdopodobniej związane jest z odpływem na tereny wiejskie okalających gmin 

(proces suburbanizacji). 
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Wykres 3 Udział różnych kierunków odpływu ludności z miast Trójmiasta (dane 
średnioroczne za 10 lat, 2002-2011, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: 
//www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp: 2014-04-16 

 

Średnioroczny udział różnych kierunków w napływie ludności do miast Trójmiasta 
za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

Należy pamiętać, że wszystkie miasta Trójmiasta mają ujemne saldo ogólne migracji, tj. 

mniej ludności do nich napływa niż odpływa. Sopot odnotowuje istotnie ujemne saldo, 

Gdynia odnotowuje wyraźnie ujemne saldo, a w Gdańsku saldo jest nieznacznie ujemne 

(trochę więcej ludności odpłynęło niż napłynęło). 

Sopot odnotował bardzo wysoki i najwyższy spośród miast Trójmiasta udział napływu z 

innych miast. Prawdopodobnie związane jest to z napływem do Sopotu mieszkańców 

Gdańska, Gdyni oraz innych miast, których stać na zakup mieszkania w Sopocie lub jego 

wynajem.  

Gdańsk i Gdynia odnotowały niższy, ale również wysoki napływ ludności z innych miast. 

W tym przypadku wyjaśnienie jest podobne jak dla Sopotu. Mieszkańcy wsi są przeciętnie 

słabiej sytuowani niż mieszkańcy miast, stąd też duży udział napływu ludności z miast i 

relatywnie niski udział napływu ze wsi. 
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Wykres 4 Udział różnych kierunków napływu ludności do miast Trójmiasta (dane 
średnioroczne za 10 lat, 2002-2011, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: 
//www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp: 2014-04-16 

 

Średnioroczny przepływ ludności za okres 2002-2011 (za okres 10 lat) 

Gminy okalające Trójmiasto odnotowały następujący napływ ludności: 

 łączny napływ ludności z miast:  45 025 osób (A) 

w tym: 

 na tereny miejskie:  14 574 osób (B) 

 na tereny wiejskie:  30 451 osób (C) 

Miasta Trójmiasta odnotowały następujący odpływ ludności: 

 łączny odpływ ludności:  97 100 osób (D) 

w tym: 

 odpływ do innych miast (w tym do innych miast Trójmiasta): 

  53 058 osób (E) 

 odpływ na wieś:  35 653 osób (F) 
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Z powyższych danych wynika, że: 

 odpływ ludności z miast Trójmiasta nie jest związany jedynie z suburbanizacją. Ponad 

2-krotnie więcej ludności odpłynęło z poszczególnych miast Trójmiasta (D) niż 

napłynęło na tereny okalających gmin (A). 

 odpływ ludności z miast Trójmiasta do innych miast (E) stanowił zdecydowaną 

większość odpływu. Najprawdopodobniej są to przepływy ludności między miastami 

Trójmiasta, a w dalszej kolejności migracje do innych miast/gmin niż gminy okalające. 

 Zwraca uwagę podobna liczba ludności, która napłynęła na tereny wiejskie gmin 

okalających Trójmiasto (C) i która odpłynęła z Trójmiasta na wieś (F). Wydaje się 

bardzo prawdopodobne, że duża część, a może nawet większość osób, które 

napłynęła na tereny wiejskie gmin okalających to osoby z Trójmiasta. 

 

Dodatkowa charakterystyka procesu suburbanizacji Trójmiasta 

Bardzo obszerną, szczegółową charakterystykę różnych powiązań społeczno-

gospodarczych Sopotu i innych gmin pomorskich przedstawia praca pod tytułem "Czynniki 

i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i 

dostępności komunikacyjnej" 
6
. 

 

Poniżej przedstawiono pochodzący z ww. pracy kartogram, z którego wynika, że proces 

suburbanizacji Trójmiasta następuje przede wszystkim w gminach położonych na zachód 

od Trójmiasta oraz na południe od Gdańska w kierunku Tczewa (czerwonym kolorem 

oznaczono miasta, które podlegają suburbanizacji, w tym Sopot). 

 

„Osiem na dziesięć gmin o najwyższym saldzie migracji w okresie 2007-2010 

zlokalizowanych jest w strefie podmiejskiej Trójmiasta.” 
7
 

 

Zawarte w cytowanej pracy dane potwierdzają wyżej przedstawione dane dotyczące 

migracji w ramach Trójmiasta i do/z gmin okalających. 

                                                

6
  Robert Guzik (red.) "Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle 

relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej", Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Gdańsk 2012 

7
  Ibidem, s. 44 
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Mapa Suburbanizacja w woj. pomorskim w latach 2003-2006 i 2007-2010 

 

Źródło: op. cit., praca pod redakcją R. Guzika, s. 52 

 

 

1.4.4 Podsumowanie analizy porównawczej 

Sopot jako integralna część Trójmiasta podlega tym samym niekorzystnym 

demograficznym procesom, co większość dużych miast (aglomeracji/konurbacji) w 

Polsce, ale jego sytuacja na tle Gdyni i Gdańska jest trudniejsza (szybciej spada liczba 

mieszkańców). 

Najprawdopodobniej Sopot traci mieszkańców przede wszystkim na rzecz Gdyni i 

Gdańska. Z kolei przyjmuje mieszkańców również z Gdyni i Gdańska, ale także z innych 

miast. Różnica polega najprawdopodobniej na sytuacji materialnej tych osób, które 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 1759_______________________________________________________________________________________________________________



 

   24 

wymeldowują się i zameldowują się, tj. wymeldowują się ci, który są gorzej sytuowani niż 

ci, którzy się zameldowują. Wymeldowujących się do innych miast jest więcej niż 

zameldowujących się z innych miast do Sopotu. 

Proces suburbanizacji dotyczy przede wszystkim Gdańska i Gdyni, a w dużo mniejszym 

stopniu Sopotu. 

 

 

1.5 Analiza sytuacji demograficznej 
Miasta Sopotu w latach 1995-
2012 oraz według prognozy GUS 
do 2035 r. 

1.5.1 Zmiana liczby ludności Sopotu w latach 
1995-2012 (18 lat; dane historyczne) 

Na kolejnej stronie, na wykresie przedstawione jest kształtowanie się łącznej liczby 

ludności w powyższych latach z podziałem na kobiety i mężczyzn (dodatnia skala w 

tysiącach po lewej stronie wykresu) oraz zmiana liczby osób dla każdego roku w 

analizowanym okresie (plusowa i minusowa skala w setkach po prawej stronie wykresu). 

Dodatkowo na wykresie przedstawiony jest trend liniowy kształtowania się liczby ludności 

wyliczony na podstawie danych o kształtowaniu się liczby ludności ogółem. Trend liniowy 

wyliczony jest dla lat 2013-2035 (puste podziałki lat na osi X ww. wykresu). Dzięki 

wykreśleniu linii trendu dla takiego horyzontu lat możliwe będzie porównanie tych wyliczeń 

z wyliczeniami prognozy ludnościowej GUS dla Sopotu do 2035 r. 

 

Z danych tych można odczytać następujące informacje: 

 Praktycznie w całym analizowanym okresie 18 lat liczba ludności faktycznie 

zamieszkałej w Sopocie spada: od 43 576 osób w 1995 r. do 38 217 osób w 2012 r., 

co łącznie daje spadek liczby ludności o 5 359 osób faktycznie zamieszkałych. 
8
 

 Średnioroczny spadek liczby ludności wynosi 315 osób. 

 W całym analizowanym okresie utrzymuje się większa liczba kobiet niż mężczyzn. 

                                                

8
  Przy ewentualnym porównywaniu danych należy zwrócić uwagę, czy dotyczą one osób 

zameldowanych, czy też faktycznie zamieszkałych, gdyż te dwa rodzaje statystyk różnią się 
wartościami i nie mogą być porównywane. 
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 Z uwagi na to, że zjawisko spadku liczby ludności ma postać funkcji liniowej o 

płaskim, jednostajny przebiegu na przestrzeni lat funkcja trendu liniowego daje 

bardzo dobre oszacowanie kształtowanie się zmiany liczby ludności w przyszłości, 

przy założeniu, że istotnie nie zmienią się takie zjawiska, jak liczba narodzin żywych, 

umieralność oraz saldo migracji. 

Według tak sporządzonej prognozy liczba ludności Sopotu w 2035 r., tj. za 20 lat 

wyniesie między 29 tys. a 30 tys. 
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Wykres 5 Zmiana liczby ludności Sopotu w latach 1995-2012 (za okres 18 lat) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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1.5.2 Zmiana liczby ludności Sopotu do 2035 r. 
według prognozy GUS  

Na następnej stronie, na wykresie przedstawiona jest prognoza Głównego Urzędu 

Statystycznego dla Sopotu na lata 2011-2035. Prognoza dla Sopotu jest elementem 

prognozy, którą GUS wykonał dla wszystkich powiatów w Polsce. Prognoza ta została 

przeliczona w 2010 r. w oparciu o wcześniejszą prognozę dla lat 2007-2030. 

 

Analiza danych zawartych na wykresie pozwala na wyciągnięcie następujących informacji: 

 Zwraca uwagę, że prognoza dla lat 2011-2014 nie odzwierciedla rzeczywistej liczby 

mieszkańców jak została odnotowana. Wyjaśnić to można zastosowaną metodologią 

budowy prognozy, która do wyliczeń wykorzystuje w przypadku niektórych zjawisk 

dane dot. województwa pomorskiego, gdyż dane bardziej szczegółowe nie są 

dostępne. 

 Porównanie danych z prognozy GUS z danymi historycznymi 1995-2012 i 

wykreślonym na ich podstawie trendem liniowym pokazują różnicę w podawanej dla 

poszczególnych lat liczbie ludności. Różnica ta mieści się w przedziale 1000-1500 

osób. Niższe wartości danych (głębszy spadek liczby ludności) podaje prognoza 

GUS. 

 Prognoza GUS pokazuje, podobnie jak dane historyczne i wykreślony trend liniowy, 

że w całym okresie analizy liczba ludności Sopotu będzie spadać i że w 2035 roku 

osiągnie ona 28 750 osób. Jest to liczba mniejsza o ok. 1250 osób od wartości jaką 

przyjmuje funkcja trendu liniowego dla roku 2035. 

Porównanie danych między prognozą a wykreślonym trendem liniowym pozwala 

zauważyć, że prognoza GUS, mimo pewnych niedoszacowań wielkości populacji 

Sopotu, pozostaje wiarygodna co do skali i tempa zmian liczby ludności. 

 Zarówno wykreślona na bazie danych historycznych funkcja trendu, jak i prognoza 

GUS pokazują zgodnie znaczny spadek ludności Sopotu w ciągu najbliższych 20 lat. 

To jest najważniejsza informacja, jaką można uzyskać z tych danych. 
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Wykres 6 Zmiana liczby ludności Sopotu według prognozy GUS do 2035 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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Poniższy kartodiagram pokazuje GUS-owską prognozę, ale dla wszystkich powiatów, 

których gminy zaliczane są do funkcjonalnego obszaru metropolitalnego Trójmiasta. 

 

Mapa 6  Liczba ludności w powiatach aglomeracyjnych wg prognozy GUS na lata 2011-
2035 

 2014 r. / 2035 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych prognozy GUS podanych przez Gazetę Wyborczą, 
http://wyborcza.pl/1,75248,16176622,Rosnie_nam_Siedmiomiasto__Ale_za_to_inne_miejsca_na.html, 
dostęp: 23-06-2014 

 

Widać z powyższych danych, że sytuacja Sopotu pod względem skali spadku liczby 

ludności jest najmniej korzystna w całym obszarze metropolitalnym. 

 

1.5.3 Ruch naturalny w Sopocie w latach 1995-
2012 (18 lat; dane historyczne) 

Wykres na następnej stronie przedstawia historyczne dane dotyczące zgonów i urodzeń 

żywych, których saldo zwane jest przyrostem naturalnym 
9
. 

                                                

9
  Przyrost naturalny może być dodatni lub ujemny w zależności od tego, czy liczba urodzeń 

żywych przewyższa liczbę zgonów, czy nie. Dla ujemnego przyrostu naturalnego używa się 
również terminu „ubytek naturalny”. 
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Dodatkowo na wykresie przedstawione są linie trendów dla poszczególnych zjawisk 

(narodzin i zgonów), wyliczone na podstawie odpowiednich danych historycznych. Trendy 

liniowe wyliczone są dla lat 2013-2035 (puste podziałki lat na osi X poniższego wykresu). 

Dzięki wykreśleniu linii trendów dla takiego horyzontu lat możliwe jest porównanie tych 

wyliczeń z wyliczeniami prognozy ludnościowej GUS dla Sopotu do 2035 r. 

 

Z danych na wykresie można odczytać następujące informacje: 

 W całym analizowanym okresie 18 lat liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń 

żywych, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że w całym tym okresie w Sopocie 

mieliśmy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym. 

 Ujemny przyrost naturalny doprowadził do spadku liczby ludności Sopotu o 3 834 

osób zameldowanych w 2012 r. w stosunku do 1995 r.  
10

 

 Średnioroczny przyrost naturalny wynosił -224 osoby. 

 Ze względu na zmienność ww. zjawiska na przestrzenni lat, tj. odnotowywania 

zarówno wzrostów, jak i spadków na przestrzeni lat zarówno w przypadku zgonów, 

jak i urodzeń wykreślone funkcje trendu nie pozwalają dobrze prognozować 

kształtowania się ww. zjawisk w przyszłości. 

Można jednak dostrzec tendencję do spadku natężenia ujemnego przyrostu 

naturalnego, tj. będzie on nadal ujemny, ale różnica między zgonami i urodzeniami 

będzie nieznacznie mniejsza. 

 

 

                                                

10
  Przy ewentualnym porównywaniu danych należy zwrócić uwagę, czy dotyczą one osób 

zameldowanych, czy też faktycznie zamieszkałych, gdyż te dwa rodzaje statystyk różnią się 
wartościami i nie mogą być porównywane. 
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Wykres 7 Ruch naturalny w Sopocie w latach 1995-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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1.5.4 Ogólny współczynnik dzietności dla 
Sopotu w latach 1995-2012 (18 lat; dane 
historyczne) 

Na wykresie na następnej stronie przedstawione są historyczne dane dotyczące 

współczynnika dzietności dla Sopotu. 
11

 

Wartość współczynnika dzietności mówi o tym, ile przeciętnie dzieci urodziłaby kobieta, 

będąca aktualnie w wieku rozrodczym w ciągu całego swojego życia przy aktualnie 

istniejących warunkach i występujących zjawiskach. 
12

 

Na wykresie linią poziomą oznaczono również wartość 2,11 ogólnego współczynnika 

dzietności, przy której następuje tzw. prosta zastępowalność pokoleń – tj. liczba nowo 

narodzonych równoważy liczbę osób umierających w taki sposób, że wielkość danej 

populacji pozostaje bez zmian. 

 

1.5.4.1 Wartość współczynnika dzietności a zastępowalność pokoleń 

Jak wspomniano powyżej demografowie twierdzą, że współczynnik dzietności musi w 

danej społeczności wynosić co najmniej 2,11, aby utrzymała ona swoją liczebność w 

następnym pokoleniu. Wynika z tego, że co najmniej taka wartość współczynnika jest w 

praktyce niezbędna cały czas, aby dana populacja charakteryzowała się stabilnością 

ludnościową bez konieczność zasilania się migracjami z zewnątrz. 

Demografowie twierdzą również, że nie wystąpiła sytuacja, w której populacja 

charakteryzująca się współczynnikiem dzietności wynoszącym 1,9 umiałaby odwrócić 

tendencję spadku ludności w wyniku ujemnego salda ruchu naturalnego (przewagi 

zgonów nad urodzeniami żywymi). 

Szacują również, że w przypadku, gdy współczynnik dzietności wynosi w populacji 1,3, to 

spadku ludności w wyniku ruchu naturalnego nie da się odwrócić co najmniej w okresie 

najbliższych 25 lat, tj. jednego pokolenia do przodu. 

 

Zaprezentowane na wykresie dane pozwalają na następujące ustalenia: 

                                                

11
  Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących liczby kobiet w różnym wieku i liczby 

posiadanych przez nie dzieci współczynnik został wyliczony w uproszczony sposób, z 
wykorzystaniem wartości przeciętnych współczynnika płodności. Powoduje to pewne 
odchylenie od wartości rzeczywistych współczynnika dzietności, ale o wielkości pomijalnej z 
punktu widzenia celów niniejszej analizy (np. rzeczywisty współczynnik może wynosić 0,9, a 
uproszczone wyliczenie daje wartość 1,0). 

12
  Wiek rozrodczy kobiet brany pod uwagę przy wyliczaniu współczynnika dzietności to wiek od 15 

do 49 lat. 
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 Wartość współczynnika dzietności w Sopocie jest w całym analizowanym okresie na 

bardzo niskim poziomie. 

 Zgodnie w informacjami przedstawionymi powyżej tak długotrwałe utrzymywanie się 

tak niskiego współczynnika dzietności powoduje, że nie ma szans na samoodbudowę 

liczebności populacji Sopotu w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. 

 Wykreślony trend liniowy pokazuje, że współczynnik ma tendencję wzrostową, ale 

dane historyczne wskazują, że nie należy zakładać znaczącego wzrostu 

współczynnika, a jedynie jego wahania w okolicach wartości 1. 
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Wykres 8 Ogólny współczynnik dzietności dla Sopotu w latach 1995-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ogólny współczynnik dzietności 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,0

Zastępowalność pokoleń 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
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1.5.5 Kształtowanie się ruchu naturalnego w 
Sopocie do 2035 r. według prognozy GUS 

Wykres na następnej stronie, przedstawiający prognozę ruchu naturalnego dla Sopotu 

pokazuje, że w całym horyzoncie prognozy będzie występował ujemny przyrost naturalny. 

Będzie ona oscylował wokół poziomu -300 osób dla każdego prognozowanego roku. 

W odniesieniu do danych prognozowanych dla lat 2011-2014, dla których dostępne są 

aktualnie również dane historyczne należy zwrócić uwagę na nietrafność tych danych: 

dane faktyczne różnią się dość istotnie od danych prognozowanych. Należy jednak 

zauważyć, że prognoza GUS, mimo pewnych nieścisłości, pozostaje wystarczająco 

wiarygodna co do skali i tempa zmian liczby ludności. 
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Wykres 9 Ruch naturalny w Sopocie do 2035 r. według prognozy GUS 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
Uwaga: W odniesieniu do danych prognozowanych dla lat 2011-2014, dla których dostępne są aktualnie również dane historyczne należy zwrócić uwagę na nietrafność tych 

danych: dane faktyczne różnią się dość istotnie od danych prognozowanych. Należy jednak zauważyć, że prognoza GUS, mimo pewnych nieścisłości, pozostaje 
wystarczająco wiarygodna co do skali i tempa zmian liczby ludności. 
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1.5.6 Migracje wewnętrzne w Sopocie w latach 
1995-2012 (18 lat; dane historyczne) 

Migracje wewnętrzne to zameldowania i wymeldowania między gminami krajowymi. 

Migracje zewnętrzne, tj. zameldowania spoza kraju i wymeldowania za granicę zostały 

pominięte, gdyż mają małą skalę.  

 

 Dane zaprezentowane na wykresie na następnej stronie pokazują, że w całym 

analizowanym okresie liczba wymeldowań była wyższa niż liczba zameldowań. Mamy 

więc do czynienie z ujemnym saldem migracji. 

 Przeciętnie w roku z powodu ujemnego salda migracji ubywało z Sopotu 157 osób 

zameldowanych.  
13

 

 Łącznie w analizowanym okresie z powodu ujemnego salda migracji ubyło 2 823 

osób zameldowanych. 

 Zwraca uwagę to, że zmienność zameldowań i wymeldowań w czasie zachowuje 

bardzo zbliżony przebieg, co wskazuje, że na oba te zjawiska wpływają podobne lub 

te same czynniki. 

 

 

                                                

13
  Przy ewentualnym porównywaniu danych należy zwrócić uwagę, czy dotyczą one osób 

zameldowanych, czy też faktycznie zamieszkałych, gdyż te dwa rodzaje statystyk różnią się 
wartościami i nie mogą być porównywane. 
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Wykres 10 Migracje wewnętrzne w Sopocie w latach 1995-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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1.5.7 Kształtowanie się migracji wewnętrznych 
w Sopocie do 2035 r. według prognozy 
GUS 

Wyliczenia prognozy GUS dotyczące migracji wewnętrznych znacząco odbiegają od 

danych faktycznych dla lat 2011 i 2012, co sugeruje, że w zakresie zjawiska migracji 

prognoza GUS nie jest wystarczająco dokładna. 

Odnotować jednak można, że w całym prognozowanym okresie zakłada się ujemne saldo 

migracji wewnętrznych. Jest to zgodne z wyżej przedstawionymi danymi historycznymi i 

wykreślonymi trendami dla migracji wewnętrznych. 
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Wykres 11 Migracje wewnętrzne w Sopocie do 2035 r. według prognozy GUS 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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1.5.8 Struktura ludności Sopotu według grup 
ekonomicznych w latach 1995-2012 (18 lat; 
dane historyczne) 

Struktura grup ekonomicznych wg liczby osób 
14

 

 Dane historyczne z powyższego 18-lecia pokazują niekorzystne z gospodarczego 

punktu widzenia zmiany liczebności grup ekonomicznych ludności: spadała liczba 

osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, a rosła liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. Z uwagi na to, że w tym samym czasie mieliśmy do czynienia z 

systematycznym spadkiem liczby ludności Sopotu pokazane powyżej kierunki zmian 

przede wszystkim wskazują na wzrost udziału w populacji osób w wieku 

poprodukcyjnym. Dalsze informacje na ten temat są zawarte poniżej, w sekcji 

omawiającej zmianę udziałów poszczególnych grup ekonomicznych. 

 Wykreślone na podstawie danych historycznych trendy liniowe wskazują na 

utrzymywanie się tej tendencji w całym horyzoncie czasu do 2035 r. 
15

 Jest to zgodne 

z prognozowanym stałym spadkiem liczby ludności Sopotu (dane wyprognozowane z 

użyciem funkcji trendu liniowego i prognoza GUS). 

 

Struktura grup ekonomicznych wg ich udziału w całej populacji 

 Udział grupy osób w wieku produkcyjnym wzrósł nieznacznie z ok. 59% w 1995 r. do 

ok. 60,5% w 2012 r. 

 Udział grupy osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyły się w ciągu powyższych 

18 lat z ok. 20% w 1995 r. do ok. 12% w roku 2012. 

 Udział grupy osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył się w ciągu powyższych 18 lat 

z ok. 20% do ok. 27%. 

 Przy porównaniu udziałów grup ekonomicznych dla Sopotu z danymi dla całej Polski 

widać, że struktura dla Sopotu była i jest mniej korzystna. Np. w 2011 r. struktura grup 

ekonomicznych dla całego kraju wyglądała następująco: w wieku przedprodukcyjnym: 

19,2%; w wieku produkcyjnym: 63,5%; w wieku poprodukcyjnym: 17,3%.  

 

 

                                                

14
  Dane nie uwzględniają reformy podnoszącej wiek emerytalny do 67 lat. 

15
  Puste przedziałki lat na osi X to okres od 2013 do 2035 r. ukazany w celu możliwości porównań 

z prognozą GUS. 
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Wykres 12 Struktura ludności Sopotu według grup ekonomicznych w latach 1995-2012 (liczba osób) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks  
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Wykres 13 Struktura ludności Sopotu według grup ekonomicznych w latach 1995-2012 (udziały poszczególnych grup ekonomicznych) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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1.5.9 Kształtowanie się struktury ludności 
Sopotu według grup ekonomicznych do 
2035 r. według prognozy GUS 

Struktura grup ekonomicznych wg liczby osób 
16

 

 Prognoza GUS zakłada systematyczny, dość istotny spadek liczby osób w wieku 

produkcyjnym (do ok. 16 tys. osób w 2035 r.), ustabilizowanie się liczebności grupy 

osób w wieku poprodukcyjnym (ok. 9,5 tys. osób w 2035 r.) oraz systematyczny, lekki 

spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (do ok. 3 tys. osób w 2035 r.). Z 

uwagi na to, że w całym okresie prognozy spada też liczebność populacji Sopotu, to 

powyższe dane mówią także o tym, że rosnąć będzie udział grupy osób w wieku 

poprodukcyjnym. Szczegółowe kształtowanie się udziałów poszczególnych grup 

ekonomicznych omówione jest w sekcji poniżej. 

 

Struktura grup ekonomicznych wg ich udziału w całej populacji 

 Udział grupy osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w 2035 r. do ok. 33%. 

 Udział grupy osób w wieku produkcyjnym spadnie do ok. 55,7% w 2035 r. 

 Udział grupy osób w wieku przedprodukcyjnym spadnie do ok. 11,3% w 2035 r. 

 

 

                                                

16
  Dane nie uwzględniają reformy podnoszącej wiek emerytalny do 67 lat. 
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Wykres 14 Kształtowanie się struktury ludności Sopotu według grup ekonomicznych do 2035 r. według prognozy GUS (liczba osób) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks  
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Wykres 15 Kształtowanie się struktury ludności Sopotu według grup ekonomicznych do 2035 r. według prognozy GUS (udziały poszczególnych 
grup ekonomicznych) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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1.5.10 Dochody Miasta Sopotu z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT) w latach 1995-2012 
(18 lat; dane historyczne) 

Wykres 16 na następnej stronie pokazuje jak na przestrzeni ww. 18 lat kształtowały się 

dochody Miasta Sopotu z tytułu ww. udziału. 

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od 

podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy jest określona w Ustawie z 

dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 

Nr 203 Poz. 1966 z późn. zm.). 

Według uchwalonego budżetu Miasta Sopotu na 2015 r. dochody z tytułu udziału w 

wpływach z PIT mają wynieść 72 275 000 zł przy łącznych dochodach w wysokości 269 

440 000 zł. Udział dochodów „z PIT” w łącznych dochodach mają zatem wynosić 26,82%.  

 

Ze względu na to, że poniższy wykres przedstawia wartości bieżące z poszczególnych lat, 

w celu sprawdzenia jak realnie (tj. po zniwelowaniu efektu inflacji) zmieniały się dochody 

„z PIT” koniecznym było porównanie dynamiki zmian dochodów „z PIT” z dynamiką 

inflacji. Takie porównanie jest przedstawione na kolejnym wykresie (Wykres 17) i wynika z 

niego, że w ww. okresie 18 lat dynamika zmian dochodów „z PIT” była wyższa niż 

dynamika inflacji. Tym samym dochody Miasta Sopotu „z PIT” realnie rosły i to znacznie 

szybciej niż inflacja. 

 

Należy zauważyć, że dochody Miasta Sopotu „z PIT” są wprost powiązane z dochodami 

mieszkańców Sopotu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na następujące zjawiska: 

 Zmiana liczby podatników PIT, będących mieszkańcami Sopotu ma bezpośredni 

wpływ na dochody Miasta Sopotu z tytułu udziału „w PIT”. Należy zauważyć, że ani 

liczba zameldowanych mieszkańców, ani liczba osób w wieku produkcyjnym nie jest 

równoznaczna z liczbą podatników PIT. Podatnikami PIT jest duża część grupy osób 

w wieku produkcyjnym i praktycznie wszystkie osoby w wieku poprodukcyjnym. 

Kształtowanie się liczby podatników PIT w poszczególnych latach od 1995 nie jest 

znane. W 2005 r. liczba podatników PIT dla Sopotu wynosiła 21 910 osób, liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym (świadczeniobiorcy emerytur i rent, które są 

opodatkowane PIT) wynosiła 9 167 osób, a liczba osób w wieku produkcyjnym – 

25 439 osób. 
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 Wzrost dochodów Miasta Sopotu z tytułu udziału „w PIT” przy malejącej liczbie osób 

w wieku produkcyjnym oraz przy rosnącej liczbie osób w wieku emerytalnym (które 

uzyskują dochody niższe niż z ostatnich wynagrodzeń) jest najprawdopodobniej 

spowodowany w największym stopniu wzrostem dochodów osób fizycznych (od 

uchwalenia Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego nie zmieniła się wielkość udziału gmin „w PIT”, ani nie zmieniały się 

istotnie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych). 

W 2005 r. dochody Miasta Sopotu z tytułu udziału „w PIT” przypadające na głowę 1 

podatnika PIT wynosiły 1 833 zł. 

 Wzrost populacji osób w wiek poprodukcyjnym w Sopocie będzie powodował spadek 

dochodów „z PIT”, gdyż emerytury według starych zasad 
17

 są dużo niższe niż 

ostatnie wynagrodzenie za pracę, a emerytury według nowych zasad mają być 

jeszcze niższe. Wykres 18 pokazuje przeciętną wysokość wynagrodzenia dla osób w 

różnym wieku oraz przeciętną wartość świadczenia (emerytury i renty) z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych w 2011 r. (przeciętnie dla całej Polski). Widać bardzo dużą 

różnicę z między przeciętnym wynagrodzeniem w wieku przedemerytalnym a 

przeciętnym świadczeniem z FUS. Ze względu na jednolite ogólnopolskie zasady 

wyliczania emerytur nie ma wątpliwości, że prawidłowość ta ma również 

zastosowanie do Sopotu. 

 

 

                                                

17
  Chodzi o zasady wyliczania emerytur obowiązujące tych, których nie objęła reforma emerytalna 

z 1999 r. 
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Wykres 16 Dochody całkowite Miasta Sopotu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 1995-
2012 (wartości bieżące) 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks  
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Wykres 17 Porównanie dynamik: inflacji i zmian dochodów Miasta Sopotu z tytułu udziału „w PIT” * 

 
* Zielonym kolorem oznaczone są lata, w których dynamika wzrostu dochodów Miasta Sopotu z tytułu udziału „w PIT” była większa od inflacji, a na czerwono lata, w 

których była niższa. Łączna długość zielonych słupków jest większa niż długość czerwonych słupków, co oznacza, że dochody z tytułu udziału „w PIT” rosły szybciej niż 
inflacja (tj. rosły realnie).  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks  
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Wykres 18 Przeciętne wynagrodzenie wg wieku oraz przeciętne świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2011 r. (dane dla całej 
Polski) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, dostępny w Internecie: //www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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1.5.11 Charakterystyka Miasta Sopotu jako 
miejsca pracy 

(Niniejszy punkt został opracowany na podstawie pracy pod redakcją R. Guzika, op. 

cit.). 
18

 

 

Tablica poniżej przedstawia dane o dojazdach do pracy w gminach o największej skali 

tego zjawiska w województwie pomorskim. Są to przede wszystkim gminy aglomeracyjne, 

w tym Sopot. 

Pod względem udziału pracowników dojeżdżających w ogólnej liczbie pracujących Sopot 

zajmuje w aglomeracji 2. pozycję tuż za wiejską gminą Wejherowo - aż 55% pracujących 

na terenie Sopotu to pracownicy dojeżdżający z innych gmin. Również pod względem 

liczby dojeżdżających do pracy w Sopocie jako odsetka dojeżdżających do pracy w 

województwie pomorskim Sopot zajmuje wysoką 3. pozycję (4,4%), po Gdańsku i Gdyni. 

 

Tabela 1 Zestawienie gmin województwa pomorskiego o największej skali przyjazdów i 
wyjazdów do pracy 

Przyjazdy do pracy do gmin Wyjazdy do pracy z gmin 

gmina 

liczba 
przy- 

jeżdża 
jących  
w tys. 

% 

(woj. 
=100%) 

liczba 
pracujący

ch 

Przyjeżdż
ający jako 

% 
pracujący

ch 

gmina 

liczba 
wyjeż 
dża 

jących  
w tys. 

% 

(woj. 
=100%) 

Gdańsk 30740 23,1 135199 23 Gdańsk 12250 9,7 

Gdynia 21880 16,5 68810 36 Gdynia 10440 7,8 

Słupsk 
(m) 

6170 4,6 -- -- Rumia 5650 4,2 

Sopot 5860 4,4 10586 55 
Wejhero-

wo 
4510 3,4 

Wejhero-
wo 

3740 2,8 8374 45 
Tczew 

Tczew (w) 

4190  

1041 

3,1 

0,77 

Tczew 

Tczew (w) 

3310 

1007 

2,5 

0,76 

14959 

1971 

22 

51 
Sopot 3630 2,7 

Kwidzyn 3090 2,3 16854 18 
Słupsk 

(m) 
3610 2,7 

Pruszcz 2940 2,2 6230 47 Reda 2840 2,1 

                                                

18
  Dane wykorzystane w opracowaniu źródłowym pochodzą z 2006 r., gdyż tylko w tamtym roku, 

jednokrotnie GUS zbierał dane o dojazdach między gminami województwa pomorskiego. Dane 
te nie obejmują dojazdów z gmin leżących poza województwem pomorskim. 
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Przyjazdy do pracy do gmin Wyjazdy do pracy z gmin 

gmina 

liczba 
przy- 

jeżdża 
jących  
w tys. 

% 

(woj. 
=100%) 

liczba 
pracujący

ch 

Przyjeżdż
ający jako 

% 
pracujący

ch 

gmina 

liczba 
wyjeż 
dża 

jących  
w tys. 

% 

(woj. 
=100%) 

Gdański 

Starogard 
Gdański 

2870 2,2 11944 24 Puck (w) 2580 1,9 

Chojnice 2120 1,6 -- --- 
Pruszcz 
Gdański 

2280 1,7 

Rumia 1980 1,5 4616 43 
Wejherow

o (w) 
2150 1,6 

Bytów 1940 1,5 -- -- 
Pruszcz 
Gdański 

(w) 
1960 1,5 

Słupsk 
(w) 

1910 1,4 -- -- 
Starogard 
Gdański 

1910 1,4 

Wejhero-
wo (w) 

1900 1,4 3285 58 
Żukowo 
(obszar 
wiejski) 

1890 1,4 

Lębork 1890 1,4 3285 -- 
Słupsk 

(w) 
1700 1,3 

Uwagi: w – gmina wiejska, m – gmina miejska; na szaro oznaczono gminy spoza aglomeracji trójmiejskiej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Guzika (red.), op. cit., s. 72 

 

„Dojazdy do pracy z innych powiatów są charakterystyczne dla prężnych gospodarczo 

ośrodków, których rynek pracy ma zasięg zdecydowanie ponadlokalny. Poza tym ważnym 

czynnikiem warunkującym dojazdy z dalszych odległości do tych miast jest ich dobra 

dostępność komunikacyjna.” 
19

 

 

 

Tabela 2 Dojazdy z Sopotu do pracy do Gdańska i Gdyni (liczba osób) 

Do Gdańsk Do Gdyni Razem 

1982 1086 3068 (84,52% wszystkich dojeżdżających z Sopotu) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R, Guzika (red.), op. cit., s. 80 

 

 

Poniższy kartodiagram pokazuje również pozostałe gminy, z których dojeżdża się do 

pracy w Sopocie. 

                                                

19
  Ibidem, s. 79 
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Mapa 7 Kierunki, z których ludzie dojeżdżają do pracy do Sopotu 

 

Źródło: praca pod redakcją R. Guzika, op. cit., s. 84 
Grube kreski dla Sopotu to dojazdy z Gdańska i Gdyni. 

 

Z innych niż Gdańsk i Gdynia gmin województwa pomorskiego do pracy w Sopocie 

dojeżdża łącznie 562 osób. 
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1.5.12 Analiza przestrzenna sytuacji 
demograficznej Miasta Sopotu 

Analiza przestrzenna prezentuje niektóre zjawiska demograficzne w Sopocie na mapie w 

taki sposób, aby są one odniesione do konkretnych ulic Sopotu.  

Do przeprowadzenia analizy przestrzennej wykorzystano następujące dane: 

 dane o liczbie ludności wg ulic, pochodzące z ewidencji ludności Miasta Sopotu – 

stan na 24.04.2014 r. 

 dane o liczbie ludności wg ulic, pochodzące z ewidencji ludności Miasta Sopotu – 

stan na 03.01.2012 r. 

 dane o ulicach publicznych w Mieście Sopocie i ich długościach. 

 

Dane te pozwoliły na dokonanie następujących mapowań (tj. prezentacji na mapach): 

 liczba ludności wg ulic 

 gęstość zaludnienia na poszczególnych ulicach (w osobach na km bieżący długości 

ulicy) 

 zmiany liczby ludności wg ulic między 2012 a 2014 r. 

 zmiany gęstości zaludnienia na poszczególnych ulicach między 2012 a 2014 r. 

 

W odniesieniu do mapowań dotyczących zmian liczby ludności i gęstości zaludnienia 

między 2012 a 2014 r. należy zastrzec, że okres 3 lat, którego dotyczą te dane jest zbyt 

krótki, ażeby mieć pewność co do długookresowych trendów w zakresie spadku ludności. 

Do takiego celu mogłyby posłużyć dane z dłuższego okresu, np. 10 lat (od 2005 r.) lub 20 

lat (do 1995 r.).
20

  

 

1.5.12.1 Gęstość zaludnienia w Sopocie według stanu na 2014 r. (os/km 
długości danej ulicy) (Mapa 8 - opis) 

 Największa gęstość zaludnienia występuje na ulicach z intensywną zabudową 

wielorodzinną (bloki mieszkalne). Jedynie w przypadku ul. Jagiełły mamy do 

czynienia z dużą gęstością zaludnienia przy zabudowie kamienicznej. 

 Im dalej od środka miasta ku zewnętrznym ulicom, tym gęstość zaludnienia maleje. 

Mała gęstość dotyczy zarówno ulic nadmorskich, jak i ulic w pozostałych kierunkach. 

 

                                                

20
  Takie dane są fizycznie dostępne w ewidencji ludności Urzędu Miasta Sopotu, ale nie w wersji 

możliwej do łatwego zastosowania - istnieją w formie kartotek papierowych. 
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1.5.12.2 Gęstość zaludnienia w Sopocie według stanu na 2014 r. (wg ulic 
jako odsetek średniej gęstości zaludnienia) (Mapa 9 - opis) 

 Średnia gęstość zaludnienia dla Sopotu wynosi 578,4 os./km długości ulic. 

 Największa gęstość zaludnienia występuje na ulicach z intensywną zabudową 

wielorodzinną (bloki mieszkalne) oraz ze zwartą zabudową kamieniczną (np. Al. 

Niepodległości, Chopina) i jednorodzinną (np. tam, gdzie odrębne działki mają 

relatywnie małą powierzchnię). 

 

1.5.12.3 Liczba mieszkańców Sopotu według stanu na 2014 r. (Mapa 10 - 
opis) 

 Liczba mieszkańców całego Sopotu, tj. osób zameldowanych na pobyt stały i pobyt 

czasowy wynosi wg danych ewidencji ludności 36 943. 

 Ponad ¼ ludności, tj. ponad 10 000 osób mieszka przy zaledwie 5 ulicach:  

 Al. Niepodległości,  

 Kolberga,  

 23 Marca,  

 Armii Krajowej i  

 3 Maja. 

Jest to skutek długości tych ulic i wynikającej z tego liczby budynków przy nich 

usytuowanych oraz intensywnej zabudowy, w tym wielorodzinnej (Kolberga, 23 

Marca). 

(Na mapie te ulice pokazane są w czerwonawych odcieniach.) 

 W ścisłym centrum miasta, tj. w kwartale ulic między torami kolejowymi, ul. 

Majkowskiego, ul. Chopina i ul. Powstańców Warszawy / ul. Grunwaldzką (obejmuje 

ul. Bohaterów Monte Cassino) mieszka ok. 3 333 osób. 

(Na mapie obszar jest oznaczony granatowym okręgiem.) 

 Na mapie widać wyraźnie dużą liczbę małych uliczek z małą liczbą ludności (kolor 

ciemnozielony) – historyczny układ miasta uzdrowiskowego. 

 

1.5.12.4 Zmiana liczby mieszkańców Sopotu między 2012 a 2014 r. (opis do 
4 map) 

W analizowanym okresie ludność miasta zmniejszyła się łącznie o 1010 mieszkańców. 
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Kierunek zmiany liczby ludności (spadek, bez zmian, wzrost) wg ulic (Mapa 11 – 
opis) 

 Mapa wyraźnie pokazuje, że ubytek ludności odnotowała zdecydowana większość 

ulic. Nie jest to zaskakujące, gdy pamięta się o spadku ludności Sopotu jako całości. 

 Można zauważyć, że ulice, które odnotowały spadek częściej znajdują się w centrum 

Sopotu i raczej w Dolnym Sopocie. 

 Z kolei ulice, które odnotowały wzrost liczby mieszkańców są usytuowane raczej w 

Górnym Sopocie i w południowej części miasta. 

 Umożliwia to sformułowanie przypuszczenia, że wyludniają się najdroższe lokalizacje 

(centrum), a mieszkańców przybywa raczej w relatywnie tanich lokalizacjach 

(obrzeża). 

 

Zmiana gęstości zaludnienia ulic miedzy rokiem 2012 a 2014 (Mapa 12 - opis) 

 W analizowanym okresie gęstość zaludnienia w Sopocie spadła o 15,8 os. na 

kilometr długości ulic. 

 Przeliczenie spadku ludności na kilometry długości ulic pozwala na porównanie 

pomiędzy poszczególnymi ulicami tempa zmiany liczby ludności. 

 W ścisłym centrum miasta, tj. w kwartale ulic między torami kolejowymi, ul. 

Majkowskiego, ul. Chopina i ul. Powstańców Warszawy / ul. Grunwaldzką (obejmuje 

ul. Bohaterów Monte Cassino) spadek liczby ludności wyniósł -652 osób (obszar 

oznaczony granatowym okręgiem). 

 Ścisłe centrum miasta oraz jego sąsiedztwo na południu i północy jest obszarem, 

gdzie gęstość zaludnienia spada najszybciej (kolor ciemnozielony). 

 

Zmiana procentowa liczby mieszkańców wg ulic między 2012 a 2014 r. (Mapa 13 – 
opis) 

 To, co można zauważyć, to fakt, że w badanym okresie największa liczba ulic straciła 

od 0,3% do 15% mieszkańców. 

 

Zmiana liczby mieszkańców między 2012 a 2014 r. (Mapa 14 – opis) 

 W liczbach bezwzględnych największa liczba mieszkańców ubyła na tych ulicach, 

które są najliczniej zaludnione, tj. Al. Niepodległości, 23 Marca, Kolberga. 

 Duży wzrost odnotowała ul. Armii Krajowej i Łokietka, gdzie wybudowano osiedla 

domów wielorodzinnych. 
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1.5.12.5 Hipotetyczny scenariusz zmiany liczby ludności Sopotu według 
ulic do 2035 r. (Mapa 15 i Mapa 16 - opis) 

Przedstawiony scenariusz opiera się na następujących założeniach: 

 Znana jest docelowa liczba mieszkańców Sopotu w 2035 r. według prognozy GUS 

(28 750 osób). 

 Znane jest tempo wyludniania się poszczególnych ulic między 2012 a 2014 (dane 

zaprezentowane powyżej, pochodzące z ewidencji ludności Urzędu Miasta Sopotu). 

 Założono, że tempo, odrębne dla każdej ulicy, będzie takie samo w każdym roku 

pomiędzy 2014 a 2035 r. 

 Spadek liczby mieszkańców w okresie 2014 a 2035 wyniesie 8 193 osoby (różnica 

pomiędzy faktyczną liczbą 36 943 według ewidencji ludności a prognozowaną przez 

GUS liczbą 28 750 osób). 

 W przypadku części ulic przy założonym tempie spadku liczby mieszkańców stracą 

one całkowicie swoich mieszkańców przed 2035 r. 

 

Przedstawiony scenariusz należy opatrzeć następującymi zastrzeżeniami: 

 Okres między 2012 a 2014 r., dla którego znane jest tempo wyludniania się ulic to 

okres zbyt krótki, aby to tempo uznać za wystarczająco dobrą podstawę do 

prognozowania zmian liczby ludności Sopotu do 2035 r. Taki krótki okres 

charakteryzuje się bowiem dużym wpływem punktowych zdarzeń zmieniających 

istotnie skalę zjawisk demograficznych. Np. oddanie 1 osiedla mieszkaniowego może 

powodować, że na danej ulicy liczba mieszkańców wzrosła, podczas, gdy dla 

większej liczby lat dane ujawniłyby systematyczny spadek ludności. Powyższe 

ograniczenie ma szczególne znaczenie właśnie dla danych dotyczących wzrostu 

liczby mieszkańców na niektórych ulicach. Z uwagi na to, że w Sopocie trwale 

zmniejsza się liczba mieszkańców mniejszym ryzykiem obarczone jest zastosowanie 

danych o tempie spadku ludności na poszczególnych ulicach. Generalnie bardziej 

wiarygodnymi danymi byłyby dane o zmianie liczby ludności dotyczące dłuższego 

okresu, np. 10 lub 20 lat. 

 Prognozowana przez  GUS docelowa liczba mieszkańców w 2035 r. również jest 

obarczona błędem, o czym mówi się w podrozdziale 1.5 powyżej. 

 

Scenariusz pokazuje, że ścisłe centrum Sopotu (obszar oznaczony na mapie granatowym 

okręgiem), a także tereny przylegające do niego od północy (szczególnie) i południa 

doświadczyłyby spadku ludności co najmniej o połowę w stosunku do obecnej liczby 
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mieszkańców, a niektóre ulice straciłyby wszystkich swoich mieszkańców (w tym m.in. 

Bohaterów Monte Cassino). 

W praktyce cały Dolny Sopot podlegałby silnemu procesowi ubywania mieszkańców. 

Należy przy tym zauważyć, że najprawdopodobniej spadek liczby mieszkańców nie 

wiązałby się tutaj z powstawaniem pustostanów i ruder, ale raczej z wyparciem 

dotychczasowych mieszkańców przez inwestycyjne zakupy mieszkań oraz 

wykorzystywanie mieszkań na biura. Realnie wiązałoby się to jednak z mniejszą liczbą 

ludzi, którzy by na tych ulicach przebywali i krótszym czasem ich pobytu na tych ulicach. 

Życie codzienne na nich uległoby istotnej zmianie. 

 

1.5.12.6 Mapy (9 sztuk) 
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Mapa 8 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA - osoby na km długości danej ulic (stan na 24.04.2014) 

(Średnia gęstość zaludnienia: 578,4 os./km) 

<200 os/km 200-400 400-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 >1800 os/km 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Komentarz do wyników 

Największa gęstość zaludnienia 
występuje na ulicach z intensywną 
zabudową wielorodzinną (bloki 
mieszkalne). Jedynie w przypadku ul. 
Jagiełły mamy do czynienia z dużą 
gęstością zaludnienia z zabudową 
kamieniczną. 
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Mapa 9 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA – wartość dla danej ulicy w relacji do średniej gęstości zaludnienia; jako odsetek średniej (stan na 24.04.2014) 

(Średnia gęstość zaludnienia: 578,4 os./km) 

<10% 10%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% 100%-125% 125%-150% 150%-175% 175%-200% >200% 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu  
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Mapa 10 LICZBA MIESZKAŃCÓW (osoby) (stan na 24.04.2014) 

(Liczba mieszkańców całego Sopotu: 36943 osób) 

<100 100-176 203-392 413-563 610-796 810-998 1008-1153 2194 2901 3724 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Komentarz do wyników 

Ponad ¼ ludności, tj. ponad 10 000 
osób mieszka przy zaledwie 5 
ulicach: Al. Niepodległości, Kolberga, 
23 Marca, Armii Krajowej i 3 Maja. 

W ścisłym centrum miasta, tj. w 
kwartale ulic między torami 
kolejowymi, ul. Majkowskiego, ul. 
Chopina i ul. Powstańców Warszawy 
/ul. Grunwaldzką (obejmuje ul. 
Bohaterów Monte Cassino) mieszka 
ok. 3 333 osób. 
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Mapa 11 LICZBY MIESZKAŃCÓW – rodzaj zmiany między rokiem 2012 a 2014 (wg liczby zameldowanych na 03.01.2012 i 24.04.2014) 

(Łączna zmiana liczby mieszkańców: -1010 osób) 

spadek bez zmian wzrost 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 
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Mapa 12 GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA – zmiana między rokiem 2012 a 2014 (os./km bieżący danej ulicy) 

(Średnia wielkość zmiany: -15,8 os./km) 

-70 do -111 -50 do -69 -30 do -49 -20 do -30 -10 do -19 -1 do -9 1-9 10-19 20-49 50-65 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Uwaga! Nie oznaczono ulic, 

na których zaludnienie nie 

uległo zmianie w badanym 

okresie. 

Komentarz do wyników 

W ścisłym centrum miasta, tj. w 
kwartale ulic między torami kolejowymi, 
ul. Majkowskiego, ul. Chopina i ul. 
Powstańców Warszawy /ul. 
Grunwaldzką (obejmuje ul. Bohaterów 
Monte Cassino) spadek liczby ludności 
wyniósł -  652 osób. 

Ścisłe centrum miasta oraz jego 
sąsiedztwo na południu i północy jest 
obszarem, gdzie gęstość zaludnienia 
spada najszybciej. 
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Mapa 13 LICZBA MIESZKAŃCÓW -  zmiana między rokiem 2012 a 2014; zmiana procentowa liczby mieszkańców danej ulicy w 2014 w stosunku do 
2012 r. 

-33% do -75% -20% do -27% -10% do -15% -0,3% do -9% 0,5% do 8% 10% do 27% 22% do 29% 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Uwaga! Nie oznaczono ulic, 

na których zaludnienie nie 

uległo zmianie w badanym 

okresie. 

Łączna zmiana liczby mieszkańców: -1010 osób 
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Mapa 14 LICZBA MIESZKAŃCÓW – zmiana między rokiem 2012 a 2014 (osoby) 

(Łączna zmiana liczby mieszkańców: -1010 osób) 

-108 do -148 -30 do -68 -10 do -28 -5 do -9 -1 do -4 1-4 5-9 11-15 78-85 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Uwaga! Nie oznaczono ulic, 

na których zaludnienie nie 

uległo zmianie w badanym 

okresie. 
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Mapa 15 LICZBA MIESZKAŃCÓW – hipotetyczna zmiana liczby mieszkańców w 2035 r. w stosunku do roku 2014 (dynamika zmiany) 

(w oparciu o prognozowaną przez GUS liczbę ludności Sopotu w 2035 r. i tempo zmian liczby ludności Sopotu między 2012 a 2014 r.) 

całkowite 
wyludnienie 

spadek o połowę 
i więcej 

spadek od 1/4  
do 1/2 raza 

spadek do ¼ bez zmian wzrost do ¼  
wzrost od ¼ do 

½ raza 
wzrost od1/2 d 2 

razy 
wzrost od 2 do 3 

razy 
ponad 3-krotny 

wzrost 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Hipotetyczna łączna zmiana 

liczby ludności między 2014 r. 

(dane rzeczywiste) a 2035 r. 

(prognoza GUS): -8 193 osób 

Liczba mieszkańców całego 

Sopotu w 2035 (prognoza 

GUS): 28 750 

 

Ścisłe centrum oraz tereny na 
północ i południe od niego w 
hipotetycznej sytuacji 
doświadczyłoby znacznego spadku 
mieszkańców. 
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Mapa 16 LICZBA MIESZKAŃCÓW – hipotetyczna zmiana liczby mieszkańców w 2035 r. w stosunku do roku 2014 (dynamika zmiany) 

(w oparciu o prognozowaną przez GUS liczbę ludności Sopotu w 2035 r. i tempo zmian liczby ludności Sopotu między 2012 a 2014 r.) 

całkowite 
wyludnienie 

spadek o połowę 
i więcej 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

 

Komentarz do wyników 

Ścisłe centrum miasta i obszar na 
północ od niego to tereny, które 
hipotetycznie najszybciej się wyludnią. 
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1.5.13 Podsumowanie sytuacji demograficznej 
Miasta Sopotu 

 Sopot jest jednym z pięciu powiatów w Polsce o najwyższym poziomie feminizacji 

ogólnej, tj. największej liczbie kobiet przypadających na 100 mężczyzn (pow. 115 w 

2011 r.). 
21

 

 Liczba ludności Sopotu spada praktycznie bez przerwy od 1995 r. 
22

, a prognozy 

pokazują dalszy sukcesywny spadek ludności w ciągu najbliższych 20 lat. 
23

 Według 

prognozy GUS liczba ludności ma wynieść w 2035 r. 28 750 osób, a według funkcji 

trendu liniowego bazującej na danych historycznych -  29 500 osób. 

 Prognozowany przez GUS spadek ludności Sopotu będzie największy spośród 

wszystkich powiatów tworzących aglomerację trójmiejską – w całym horyzoncie 

prognozy wyniesie 24%. Będzie to też jeden z najgłębszych spadku spośród 

wszystkich miast w Polsce. 

 Przyrost naturalny (saldo urodzeń żywych i zgonów) jest ujemy od 1995 r., a 

prognozy pokazują, że tak będzie w całym prognozowanym okresie, tj. do 2035 r. 

 Sopot należy do grupy powiatów o najniższym współczynniku dzietności ogólnej (ok. 

1,0 w 2011 r.) 
24

. Bardzo niski poziom tego współczynnika utrzymuje się od 1995 r. i 

przesądza o tym, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat Sopot na pewno nie 

może liczyć na dodatni przyrost naturalny i samoodtwarzanie się jego populacji. 

Dodatkowo prognoza GUS zakłada ujemny przyrost naturalny w całym okresie do 

2035 r., co pozwala mówić o braku szansy na samoodbudowę 
25

 populacji w ciągu 

całego następnego stulecia. 

 Zarówno historyczne, jak i prognozowane dane dotyczące migracji wskazują, że 

również to zjawisko będzie się przyczyniało do spadku populacji Sopotu. Interwencja 

publiczna w odniesieniu do zjawisk migracyjnych jest łatwiejsze niż w przypadku 

ruchu naturalnego, ale w przypadku Sopotu będzie utrudniona np. ze względu na 

wysoki poziom cen rynkowych zakupu i wynajmu mieszkań. 

                                                

21
  Rządowa Rada Ludnościowa "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012", Warszawa 

2012, s. 323 
22

  Jest to pierwszy rok, od którego rozpoczęto analizę. Tak więc możliwe jest, że spadek ludności 
występował już wcześniej. 

23
  Prognoza GUS zweryfikowana funkcją trendu liniowego bazującą na danych historycznych 

24
  Rządowa Rada Ludnościowa, op. cit., s. 323 

25
  Tzn. wzrost liczby ludności miasta uzyskany tylko dzięki dodatniemu przyrostowi naturalnemu 

wśród mieszkańców Sopotu, tj. bez napływu migrantów. 
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 Struktura grup ekonomicznych ludności Sopotu (osoby w wieku przedprodukcyjnym, 

produkcyjnym i poprodukcyjnym) zarówno według danych historycznych, jak i 

prognozowanych przez GUS będzie się pogarszała. Szczególnie dynamicznie rósł i 

ma nadal rosnąć udział grupy osób w wieku poprodukcyjnym: w 1995 wynosił ok. 

21%, w 2012 – ok. 27%, a w 2035 ma wynosić ok. 33%. Udziały pozostałych dwóch 

grup (w wieku produkcyjny i przedprodukcyjnym) spadały i dalej będą spadać. 

Takie kształtowanie się struktury grup ekonomicznych niesie za sobą wielorakie 

implikacje, z których najważniejszymi są chyba te związane z ochroną zdrowia 

rosnącej grupy osób w wieku poprodukcyjnym, spadkiem dochodów Miasta Sopotu z 

tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiany na rynku 

pracy (już teraz większość pracowników w Sopocie pochodzi spoza niego). 

 Według ostatnich dostępnych danych z 2006 r. 55% pracujących na terenie Sopotu to 

mieszkańcy innych gmin pomorskich, głównie Gdańska i Gdyni. Z uwagi na to, że 

analizowane dane nie uwzględniały dojazdów do pracy spoza województwa 

pomorskiego, a gospodarka Sopotu ma silny komponent sezonowy związany z 

usługami hotelarskimi i gastronomicznymi można uznać za pewne, że udział osób 

spoza Sopotu jest jeszcze wyższy. 

 Analiza przestrzenna pokazuje, że w Dolnym Sopocie między 2012 a 2014 r. dość 

intensywnie spadła liczba mieszkańców i że sytuacja ta może doprowadzić w 

horyzoncie 20 lat nawet do całkowitej utraty mieszkańców na większości ulic w 

ścisłym centrum Sopotu. 
26

 Skutki tej sytuacji wymagają dalszych analiz. 

 

 

1.6 Charakterystyka zasobu 
mieszkaniowego Miasta Sopotu 

1.6.1 Informacja o aktualności użytych danych 

Dane dotyczące ZMG 
27

 pochodzą głównie z baz danych prowadzonych w imieniu Miasta 

Sopotu przez organizacyjnie i własnościowo niezależne od niego podmioty zarządzające 

                                                

26
  Należy zastrzec, że mówimy tutaj o sytuacji hipotetycznej ze względu na istotne ograniczenia 

wyliczeń, o których mowa jest na str. 59. 
27

  ZMG – skrótowiec od „zasób mieszkaniowy gminy” 
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ZMG. Są to bazy danych dotyczące wszystkich lokali mieszkalnych, będących w 

posiadaniu Miasta Sopotu, zlokalizowanych w Sopocie i Gdyni (tylko 1 mieszkanie) 
28

. 

Dane te zostały pobrane w następujących terminach: 

 2014-01-10 (baza danych dla rejonu  1 zarządzanego przez firmę Lidom), 

 2014-01-29 (baza danych dla rejonów 2 i 3 zarządzanych przez PGM Sp. o.o.) 

i są to dane aktualne wg stanu na dzień pobrania. 

 

Przy porównywaniu wyników zaprezentowanych w niniejszym dokumencie z innymi 

danymi dotyczącymi ZMG należy mieć na względzie, że w związku z nieustanną bieżącą 

eksploatacją ZMG dane liczbowe będą inne niż dane liczbowe pozyskane w innym czasie. 

Również w przypadku porównywania wyników pochodzących z innych źródeł niż bazy 

danych zarządców ZMG dane liczbowe będą różne niż dane pozyskane z innych źródeł. 

 

W przypadku użycia w niniejszym dokumencie innych źródeł danych dotyczących ZMG 

jest to każdorazowo zaznaczone. 

 

1.6.2 Podstawowa charakterystyka całego 
zasobu mieszkaniowego w Sopocie 

Niniejszy punkt dotyczy wszystkich mieszkań w Sopocie, a nie tylko stanowiących 

ZMG 
29

. Prezentacja tych danych pozwala osadzić dalsze analizy dotyczące ZMG w 

kontekście całego zasobu mieszkaniowego znajdującego się w Sopocie. 

Przedstawione dane pochodzą ze statystyk GUS za okres 1995-2010.
30

 

 

 W całym analizowanym okresie (1995-2010) wzrastała w Sopocie ogólna liczba 

mieszkań. 

 Dynamika przyrostu powierzchni użytkowej mieszkań jest większa niż dynamika 

przyrostu liczby mieszkań. 

Oznacza to, że przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Sopocie rośnie z roku 

na rok. 

 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w roku 2009 wynosiła 63,32 m2. 

                                                

28
  Miasto Sopot posiada lub wynajmuje również zasób mieszkaniowy (30 lokali) w Straszynie koło 

Gdańska, który nie jest ujęty w ww. bazach danych. 
29

  ZMG – skrótowiec od „zasób mieszkaniowy gminy” 
30

  W momencie przeprowadzania analizy nie były dostępne dane dla lat późniejszych niż 2010 r. 
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 Dodatkowe wyliczenia pokazują, że mieszkania budowane w badanym okresie są 

przeciętnie dużo większe niż średnia dla całego zasobu mieszkaniowego w Sopocie.  

Wniosek z tego jest taki, że mieszkania wybudowane przed 1995 r., których jest dużo 

więcej niż tych wybudowanych w latach 1995-2010 mają dużo niższą przeciętną 

powierzchnię użytkową i wpływają na obniżenie średniej dla całego zasobu 

mieszkaniowego w Sopocie. 

 Współcześnie buduje się dużo większe mieszkania niż budowało się wcześniej. 

 Liczba mieszkań wybudowanych w latach 1995-2010 stanowi 12,9% ogólnej liczby 

mieszkań w Sopocie według stanu na rok 2010. 

 Według wykonanej prognozy (trend liniowy na podstawie danych za lata 1995-2009) 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 os. powinna 

wynosić w 2014 r. ponad 33 m2/osobę zameldowaną. 

Przy tym nie zmieniła się w badanym okresie przeciętna liczba izb przypadających na 

1 mieszkanie; wynosi ona 3,4.  

Pokazuje to, że wewnętrzny podział mieszkań na izby pozostaje w Sopocie bardzo 

podobny, a rośnie powierzchnia użytkowa izb. 

 

1.6.3 Podstawowa charakterystyka zasobu 
mieszkaniowego Miasta Sopotu 

1.6.3.1 Udział zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu w całym zasobie 
mieszkań w Sopocie 

(Przedstawione dane pochodzą ze statystyk GUS za okres 1995-2007. W momencie 

przeprowadzania analizy nie były dostępne dane dla lat późniejszych niż 2007 r.) 

 

 W analizowanym okresie (1995-2007) udział ZMG 
31

 w całym zasobie sopockich 

mieszkań zmalał prawie trzykrotnie - z 28,8% do 11,6%, a liczba mieszkań ZMG 

zmalała o 2537. 

 Przeciętna liczba izb przypadających na 1 mieszkanie w ZMG wynosi 3,2 dla 2007 r. 

Pokazuje to, że pod względem wewnętrznego podziału mieszkania z ZMG mają 

przeciętnie mniej izb niż mieszkania spoza ZMG. 

 

                                                

31
  W momencie przeprowadzania analizy nie były dostępne dane na lata późniejsze niż 2010 r. 
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Wykres 19 Udział ZMG w całym sopockim zasobie mieszkań 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS; dane kończą się na roku 2007, gdyż od tego roku 
GUS zmienił częstotliwość zbierania danych na „co dwuletnią” i tym samym 2007 r. był ostatnim rokiem, 
gdy dostępna była ciągła coroczna seria danych od 1995. 

 

 

1.6.3.2 Liczba osób zamieszkujących (na terenie Sopotu) 

 W mieszkaniach należących do ZMG zamieszkuje 5709 osób, co stanowi 15,5% 

mieszkańców zameldowanych w Sopocie (wg stanu na 23.04.2014 r.) 

 Przeciętna liczba osób zamieszkujących przypadająca na 1 lokal jest w lokalach 

socjalnych wyższa niż w lokalach mieszkalnych. 

 Maksymalna liczba osób zamieszkujących: 

 lokale mieszkalne – wynosi 10 (1 przypadek) 

 lokale socjalne – wynosi 11 (1 przypadek). 

 

Tabela 3 Przeciętna liczba osób zamieszkujących mieszkania z ZMG z podziałem na typ 
lokalu 

Typ lokali 
Przeciętna liczba osób 

zamieszkujących 1 
mieszkanie 

Odchylenie standardowe 

lokale socjalne * 2,91 2,10 

lokale mieszkalne * 2,58 1,48 

28,8% 28,5% 

23,8% 
22,0% 

19,7% 
18,4% 17,7% 18,5% 

15,1% 15,1% 
13,4% 13,1% 

11,7% 
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 Udział ZMG w całym sopockim zasobie 
mieszkań  
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Typ lokali 
Przeciętna liczba osób 

zamieszkujących 1 
mieszkanie 

Odchylenie standardowe 

pomieszczenie tymczasowe 1,00 - ** 

Suma końcowa 2,60 1,52 

* Obejmuje również lokale użytkowane bezumownie 
** Istnieje tylko jedno pomieszczenie tymczasowe, stąd średnia wynosi tyle ile liczba osób je 

zamieszkujących i nie występuje odchylenie standardowe. 

 

1.6.3.3 Liczba lokali/mieszkań (dane dla terenu Sopotu)  
32

 

 Ogólna liczba lokali w ZMG, w tym pracowni plastycznych wynosi 2076. 

 Pod względem liczebności głównymi typami lokali są: 

 lokale mieszkalne (1920), w tym użytkowane bezumownie 

 lokale socjalne (108), w tym lokale socjalne użytkowane bezumownie 

 pracownie plastyczne (46). 

 

Tabela 4 Liczba mieszkań wg ich typów 

Typ lokali Liczba Odsetek 

lokale mieszkalne * 1920 92% 

lokale socjalne * 108 5% 

pracownie plastyczne 46 2% 

pomieszczenia tymczasowe 2 0,10% 

Suma końcowa 2076 100,00% 

* Obejmuje również lokale użytkowane bezumownie 

 

 

Tabela 5 Statystyki dotyczące lokali mieszkalnych użytkowanych bezumownie 

Liczba lokali 
Przeciętna 

powierzchnia 
użytkowa lokalu 

Łączna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkań 

Przeciętny wiek budynku, 
w którym znajdują się ww. 

lokale 

66 53,4 3526,2 111,2 

 

 

Większość, tj. 76% mieszkań z ZMG wchodzi w skład budynków wspólnot 

mieszkaniowych, a w budynkach będących własnością Miasta Sopotu znajduje się 24% 

mieszkań. 

 

                                                

32
  Dane od zarządców ZMG wg stanu na 31.12.2014 r. 
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Tabela 6 Liczba wszystkich mieszkań wg typu własności lub rodzaju zarządcy 

Rodzaj własności / zarządu Liczba Odsetek 

wspólnota mieszkaniowa 1574 76% 

własność komunalna 502 24% 

Suma końcowa 2076 100,00% 

 

Również większość lokali socjalnych znajduje się w budynkach z ustanowionymi 

wspólnotami mieszkaniowymi. 

 

 

Tabela 7 Liczba pracowni plastycznych wg typu własności lub rodzaju zarządcy 

Rodzaj własności / zarządu Liczba Odsetek 

własność komunalna 7 15% 

wspólnota mieszkaniowa 39 85% 

Suma końcowa 46 100,00% 

 

Tabela 8 Statystyki dotyczące pracowni plastycznych 

Liczba 
pracowni 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 

Łączna 
powierzchnia 

użytkowa 
pracowni 

Przeciętny wiek 
budynków, w którym 

znajduja się pracownie 

46 53,0 2437,8 105,5 

 

 

1.6.3.4 Powierzchnie mieszkań – użytkowa i mieszkalna (na terenie Sopotu) 

 Zarówno przeciętna powierzchnia użytkowa, jak i przeciętna powierzchnia mieszkalna 

lokali mieszkalnych jest większa od odpowiednich przeciętnych powierzchni lokali 

socjalnych. 

 Taka sama zależność występuje w przypadku przeciętnej wielkości powierzchni – 

użytkowej i mieszkalnej – przypadających na 1 osobę zamieszkującą. Oznacza to, że 

w lokalach mieszkalnych na 1 osobę zamieszkującą przypada więcej metrów niż w 

przypadku lokali socjalnych. 

Osoby zamieszkujące to osoby faktycznie mieszkające w lokalu, a nie osoby, które są 

w nim zameldowane. 
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Tabela 9 Przeciętna powierzchnia użytkowa i mieszkalna mieszkania z ZMG z podziałem 
na typy lokali 

Typ lokali 
Średnia 

powierzchnia 
użytkowa 

Odchylenie 
standardowe dla 

powierzchni 
użytkowej 

Średnia 
powierzchnia 
mieszkalna 

Odchylenie 
standardowe dla 

powierzchni 
mieszkalnej 

mieszkalne * 53,1 23,2 34,7 16,2 

socjalne * 37,3 13,1 23,4 9,2 

pomieszczenie 
tymczasowe ** 

28,4 - ** 17,2 - ** 

Suma końcowa 52,4 23,3 33,7 16,6 

* Obejmuje również lokale użytkowane bezumownie 
** W momencie pobierania danych z baz danych istniało tylko jedno pomieszczenie tymczasowe, stąd 

średnia wynosi tyle, ile liczba osób je zamieszkujących i nie występuje odchylenie standardowe. 

 

 

1.6.3.5 Liczba gospodarstw domowych zamieszkujących w mieszkaniach 
wspólnych (na terenie Sopotu) 

O mieszkaniach wspólnych mówi się, gdy jeden lokal mieszkalny jest objęty 2 lub 3 

umowami o najem zawartymi z obcymi sobie najemcami. Każdy z najemców w takim 

lokalu ma przyznane prawo do wyłącznego zajmowania pokoju/pokoi, a wspólnie z 

pozostałymi najemcami może użytkować kuchnię, łazienkę i przedpokój. 

 

 W Sopocie jest 215 mieszkań wspólnych 
33

 znajdujących się w 107 budynkach. 

 W mieszkaniach wspólnych zamieszkuje 430 gospodarstw domowych.  

 W mieszkaniach wspólnych zamieszkuje łącznie 950 osób, tj. 16,6% wszystkich osób 

mieszkających w ZMG. 

 

Podstawowe dane o mieszkaniach wspólnych są następujące: 

 

Tabela 10 Mieszkania wspólne: ich liczba, liczba osób je zamieszkujących, przeciętna 
liczba osób zamieszkujących 1 lokal, przeciętna powierzchnia użytkowa i 
mieszkalna 1 lokalu 

Liczba mieszkań 
wspólnych 

Liczba 
zamieszkałych 

osób 

Przeciętna 
liczba osób 

zamieszkałych 
w 1 mieszkaniu 

wspólnym 

Przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 1 
mieszkania 
wspólnego 

Przeciętna 
powierzchnia 

mieszkaniowa 1 
mieszkania 
wspólnego 

215 950 4,92 122,5 81,0 

 

                                                

33
  Wg stanu na 31.12.2014 r. mieszkań wspólnych jest już tylko 195. 
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1.6.3.6 Liczba i wiek budynków (na terenie Sopotu) 

Liczba budynków, w których znajdują się mieszkania z ZMG wynosi 649, z tego: 

 106 budynków jest w całości własnością Miasta Sopotu (16%), 

 543 są zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe (84%). 
34

 

 

Tabela 11 Liczba budynków, w którym znajdują się mieszkania należące do ZMG z 
podziałem według rodzaju własności/zarządu 

Rodzaj własności / zarządu Liczba Odsetek 

wspólnota mieszkaniowa 543 84% 

własność komunalna 106 16% 

Suma końcowa 649 100,00% 

Źródło: zarządcy ZMG; stan na koniec 2014 r. 

 

Tabela 12 Statystyki wieku budynków 

Przeciętny wiek 
budynku 

Odchylenie 
standardowe wieku 

budynku 

Minimalny wiek 
budynku 

Maksymalny wiek 
budynku 

101,5 20,4 * 5 151 

* W momencie pobierania danych z baz danych nie figurowały w nich budynki komunalne, oddane w latach 
2014 i 2015 

 

 

1.6.3.7 Zasób mieszkaniowy Miasta Sopotu zlokalizowany poza Sopotem 

Miasto Sopot dysponuje również niewielkim zasobem mieszkaniowym poza granicami 

administracyjnymi Sopotu. Stanowią go lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe 

zlokalizowane w Straszynie koło Gdańska oraz 1 lokal mieszkalny w Gdyni, uzyskany w 

wyniku przeprowadzenia zamiany mieszkań. 

 

Straszyn 
35

 

W 1 budynku znajdującym się przy ul. Spacerowej 13 Miasto Sopot posiada na własność 

lub wynajmuje 30 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 622,24 m2 i 

łącznej powierzchni mieszkalnej wynoszącej 469 m2. 26 spośród ww. mieszkań to lokale 

socjalne, a 4 to pomieszczenia tymczasowe. Oprócz dwóch mieszkań wszystkie 

mieszkania są zajmowane przez lokatorów bez tytułu prawnego (użytkowanie 

                                                

34
  Źródło: zarządcy ZMG; stan na koniec 2014 r. 

35
  Informacje pochodzą od zarządcy zasobu w Straszynie; stan w marcu 2014 r. 
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bezumowne). Wcześniej obowiązujące umowy najmu zawarte na czas określony wygasły 

i nie zostały przedłużone z powodu zadłużenia w opłatach za czynsz. W Straszynie w 

ZMG zamieszkują 43 osoby. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu w Straszynie wynosi 20,74 m2, a przeciętna 

powierzchnia mieszkalna – 15,63 m2. 

Minimalna i maksymalna powierzchnia użytkowa lokali wynosi odpowiednio 10,62 i 50,56 

m2. 

Minimalna i maksymalna powierzchnia mieszkalna lokali wynosi odpowiednio 7,78 i 36,2 

m2. 

Wszystkie lokale składają się łącznie z 36 pomieszczeń, z czego 25 mieszkań to 

mieszkania jednopokojowe bez łazienki, a 5 to mieszkania jednopokojowe z łazienkami. 

Łazienki w ww. 5 mieszkaniach wyposażone są w prysznice i WC. Reszta – 25 mieszkań 

– korzysta ze wspólnych łazienek (odrębnie męskich i damskich), wyposażonych w 

sedesy, umywalki oraz prysznice. Wszystkie mieszkania nie mają własnych kuchni. Ich 

lokatorzy korzystają z pomieszczeń kuchennych, w których są zainstalowane kuchenki 

elektryczne czteropalnikowe zasilane energią elektryczną 24 godziny na dobę. Łazienki 

wyposażone są w sedesy, umywalki oraz prysznice. 

Charakterystyka budynku: jego budowę zakończono w 1973 r., jego powierzchnia ogólna 

to 1370,4 m2, liczba kondygnacji 4, a kubatura 3594 m3. 

 

Gdynia 
36

 

Miasto Sopot posiada 1 lokal mieszkalny przy ul. Witosławy uzyskany w wyniku zamiany 

mieszkań. Lokal składa się z 3 pomieszczeń; jego powierzchnia użytkowa to 51,3 m2, a 

mieszkalna – 30,3 m2. Lokal jest zamieszkały przez 3 osoby i znajduje się w budynku 

wielorodzinnym, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. 

 

1.6.4 Analiza przestrzenna danych dotyczących 
zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu 
(dalej „ZMG”) 

1.6.4.1 ZMG – liczba osób zamieszkujących (opis do 3 map) 

Liczba osób zamieszkujących ZMG (Mapa 17 – opis) 

Łączna liczba uwzględnionych na mapie osób zamieszkujących w ZMG to 5662. 
37

 

                                                

36
  Informacje pochodzą z baz danych dotyczących ZMG. 
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Największa bezwzględna liczba osób mieszka przy Al. Niepodległości, Świemirowskiej 

oraz Grunwaldzkiej i Haffnera – razem 1809 osób, co daje 19,23% wszystkich osób 

zamieszkałych w ZMG. 

W ścisłym centrum miasta, tj. w kwartale ulic między torami kolejowymi, ul. Majkowskiego, 

ul. Chopina i ul. Powstańców Warszawy / ul. Grunwaldzką (obejmuje ul. Bohaterów Monte 

Cassino) zamieszkuje 918 osób, tj. 16,21% wszystkich mieszkających w ZMG oraz 

27,54% wszystkich zamieszkujących na tym obszarze. 

Zdecydowana większość osób zamieszkuje Dolny Sopot. 

 

Gęstość zaludnienia w ZMG (os/kmb danej ulicy) (Mapa 18 – opis) 

Średnia gęstość zaludnienia dla wszystkich zamieszkałych w ZMG wynosi 89,3 os/kmb 

długości ulic. 

Gęstość zaludnienia w ZMG jest największa dla ulic leżących w Dolnym Sopocie, a 

szczególnie w ścisłym centrum. Również Al. Niepodległości charakteryzuje się wysoką 

gęstością zaludnienia. 

 

Liczba osób zamieszkujących jako % w relacji do wszystkich mieszkańców 
zameldowanych na danej ulicy (Mapa 19 – opis) 

W Dolnym Sopocie, w tym w ścisłym centrum miasta (na mapie oznaczone grantowym 

okręgiem) udział osób zamieszkałych w ZMG w łącznej liczbie ludności jest relatywnie 

wysoki (najczęściej między 20% a 30%). Zaludnienie na tym obszarze może być nadal w 

znacznej mierze kształtowane przez Miasto Sopot. Jest to ważna informacja w kontekście 

przedstawionego wcześniej hipotetycznego scenariusza znacznego spadku ludności, a 

nawet wyludnienia się tego terenu. 

 

1.6.4.2 ZMG – charakterystyka lokali mieszkalnych (opis do 6 map - od: 
Mapa 20 do: Mapa 25) 

 ZMG - LOKALE MIESZKALNE (liczba mieszkań) 

 ZMG - LOKALE MIESZKALNE – rozkład POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (suma 

powierzchni dla danej ulicy jako % łącznej powierzchni lokali mieszkalnych) 

 ZMG - LOKALE MIESZKALNE – średnia POWIERZCHNIA UŻYTKOWA na 1 osobę 

zamieszkującą (m2/os) 

 ZMG – LOKALE MIESZKALNE – średnia POWIERZCHNIA POKOI na 1 osobę 

zamieszkującą (m2/os) 

                                                                                                                                              

37
  Liczba osób przedstawionych na mapie różni się od rzeczywistej liczby osób zamieszkujących 

zasób mieszkaniowy ze względu na nieścisłości w bazach danych. 
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 ZMG – LOKALE MIESZKALNE - GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA (osoby na km długości 

danej ulic) 

 ZMG – LOKALE MIESZKALNE UŻYTKOWANE BEZUMOWNIE (liczba mieszkań) 

 

Łączna liczba mieszkań, które zostały zmapowane to 2177. 

Najwięcej lokali mieszkalnych znajduje się przy Al. Niepodległości, Haffnera, 

Malczewskiego, Wejherowskiej i Świemirowskiej.  

Największa powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych również znajduje się na Al. 

Niepodległości (aż 19%) i Haffnera (6,1%). 

Jeżeli chodzi o średnią powierzchnię użytkową i mieszkalną przypadające na 1 osobę 

zamieszkującą, to jest ona relatywnie jednolicie rozłożona. Tylko na kilku ulicach jest ona 

bardzo wysoka: na Dworcowej, Piaskowej i Książąt Pomorskich. 

Lokale mieszkalne użytkowane bezumownie skoncentrowane są w ścisłym centrum 

Sopotu: najwięcej jest ich na Haffnera i Obrońców Westerplatte. 

 

1.6.4.3 ZMG – charakterystyka lokali socjalnych (opis do 5 map – od: Mapa 
26 do: Mapa 30) 

 ZMG - LOKALE SOCJALNE – LICZBA MIESZKAŃ 

 ZMG - LOKALE SOCJALNE – rozkład POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (suma 

powierzchni dla danej ulicy jako % łącznej powierzchni lokali socj.) 

 ZMG – LOKALE SOCJALNE – średnia POWIERZCHNIA UŻYTKOWA na 1 osobę 

zamieszkującą (m2/os) 

 ZMG – LOKALE SOCJALNE – średnia POWIERZCHNIA POKOI na 1 osobę 

zamieszkującą (m2/os) 

 ZMG – LOKALE SOCJALNE - GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA (osoby na km długości 

danej ulic) 

 

Łączna liczba zmapowanych mieszkań to 104. 

Największa liczba mieszkań znajduje się na Al. Niepodległości, ale jest to tylko 10 

mieszkań.  

Lokale socjalne są rozproszone po całym terenie Sopotu. Zapewnia to, że ewentualne 

problemy związane z osobami zamieszkującymi lokale socjalne nie koncentrują się w 

jednym miejscu oraz ułatwia oddziaływanie społeczne otoczenia na mieszkańców lokali 

socjalnych (np. pomoc, egzekwowanie zasad współżycia). 
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Jeśli chodzi o powierzchnię użytkową, to zwraca uwagę, że 10 mieszkań przy Al. 

Niepodległości stanowi aż 43% całej powierzchni lokali socjalnych. Są to więc lokale 

największe z wszystkich socjalnych. 

Z największą przeciętną powierzchnią użytkową przypadającą na 1 osobę zamieszkującą 

mamy do czynienia przy ulicach: Sobieskiego i Abrahama (ponad 45 m2 na osobę), a 

największą przeciętną powierzchnię mieszkalną na 1 osobę odnotowuje się na ul. 

Abrahama, Konopnickiej i Wybickiego (ponad 24 m2 na osobę). 

Z największą gęstością zaludnienia, tj. liczbą osób zamieszkujących lokale socjalne, 

przypadających na 1 kmb danej ulicy mamy do czynienia w przypadku ul. Marynarzy, a w 

dalszej kolejności: Al. Niepodległości, Skłodowskiej-Curie, Poznańskiej i Krasickiego. 

 

1.6.4.4 ZMG – liczba gospodarstw domowych w mieszkaniach wspólnych 
(Mapa 31 – opis) 

O mieszkaniach wspólnych mówi się, gdy jeden lokal mieszkalny jest objęty 2 lub 3 

umowami o najem zawartymi z obcymi sobie najemcami. Każdy z najemców w takim 

lokalu ma przyznane prawo do wyłącznego zajmowania pokoju/pokoi, a wspólnie z 

pozostałymi najemcami może użytkować kuchnię, łazienkę i przedpokój. 

 

Łączna liczba przedstawionych na mapie gospodarstwa domowych zamieszkujących w 

mieszkaniach wspólnych: 430; łączna liczba osób zamieszkujących te lokale: 950. 

Największa liczba gospodarstw domowych mieszka przy Al. Niepodległości (73) i Haffnera 

(51). 

Mieszkania wspólne skoncentrowane są w Dolnym Sopocie, a szczególnie na obszarze 

między ul. Bohaterów Monte Cassino i 3 Maja. 

 

1.6.4.5 ZMG – liczba pracowni plastycznych (Mapa 32 – opis) 

Łączna liczba zmapowanych pracowni: 46 

Największa liczba pracowni znajduje się przy ul. Obrońców Westerplatte (10) i przy ul. 

Podjazd (6). 

 

1.6.4.6 ZMG – liczba i wiek budynków (opis do 4 map – od: Mapa 33 do: 
Mapa 36) 

 ZMG - LICZBA BUDYNKÓW 

 ZMG - LICZBA BUDYNKÓW będących własnością komunalną 

 ZMG - LICZBA BUDYNKÓW wspólnot mieszkaniowych 

 ZMG – PRZECIĘTNY WIEK BUDYNKÓW w latach 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – Poz. 1759_______________________________________________________________________________________________________________



   82 

 

Bez uwzględniania podziału budynków na będące w całości własnością Miasta Sopotu i 

tych, w których utworzone są wspólnoty mieszkaniowe, to najwięcej budynków z 

mieszkaniami komunalnymi znajduje się przy Al. Niepodległości (130), Haffnera (39) i 

Grunwaldzkiej (38). 

Budynków komunalnych, w których mieszczą się mieszkania z ZMG najwięcej jest przy 

Al. Niepodległości (21). Przy kolejnych ulicach jest już ich zdecydowanie mniej: 7 przy 

Bohaterów Monte Cassino, czy 6 przy Obrońców Westerplatte. 

Również w przypadku budynków, w których istnieją wspólnoty mieszkaniowe największa 

ich liczba znajduje się przy Al. Niepodległości (109). Przy kolejnej ulicy z najliczniejszą 

grupą budynków – Grunwaldzkiej -  jest ich już tylko 32. 

Kolory na mapie pokazującej przeciętny wiek budynków dla poszczególnych ulic jest 

jednoznaczny: mieszkania z ZMG znajdują się w starych lub bardzo starych budynkach. 

Należy jednak zauważyć, że Sopot generalnie zabudowany jest starymi budynkami. 

 

1.6.4.7 Mapy (21 sztuk) 
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Mapa 17 ZMG – LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH (osoby) 

(Łączna liczba przedstawionych na mapie osób zamieszkujących w ZMG: 5662) 

1-10 12-20 22-30 31-39 41-65 72-97 113-200 203-286 315 1005 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 84 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 

   84 

Mapa 18 ZMG – GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA (osoby na km długości danej ulic) 

(Średnia gęstość zaludnienia dla wszystkich zamieszkałych w ZMG: 89,3 os/km) 

1,3-6,1 13,6-26,1 31,3-49,5 50,6-69,1 80,5-99,7 111,1-144,4 152,8-193,5 206,5-279,7 304,3-460,7 1351,9 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 
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Mapa 19 ZMG – LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH jako % w relacji do wszystkich mieszkańców zameldowanych na danej ulicy 

 

0,1%-5% 5,2%-9,5% 11,1%-20% 20,3%-30% 30,1%-40% 43,1%-44,7% 57,4%-65,1% 85,7%-91% 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Komentarz do wyniku 

W ścisłym centrum miasta, jak 
również na północ i południe od 
niego udział osób zamieszkałych w 
ZMG w łącznej liczbie ludności jest 
relatywnie wysoki (najczęściej 
między 20% a 30%). Zaludnienie na 
tym obszarze może w znacznej 
mierze być kształtowane przez 
Miasto Sopot. 
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Mapa 20 ZMG - LOKALE MIESZKALNE (liczba mieszkań) 

(łączna liczba zmapowanych mieszkań: 2177) 

1-9 11-20 23-30 34-38 42-49 65-68 71-75 80-88 117 395 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 
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Mapa 21 ZMG - LOKALE MIESZKALNE – rozkład POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (suma powierzchni dla danej ulicy jako % łącznej powierzchni 
lokali mieszkalnych) 

mniej niż 0,5% >0,5% do 1% >1% do 1,5% >1,5% do 2% >2% do 3% >3% do 4% 6,1% 18,9% 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 88 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 22 ZMG – LOKALE MIESZKALNE – średnia POWIERZCHNIA UŻYTKOWA na 1 osobę zamieszkującą (m2/os) 

 

8,5 11,8-14,8 15,2-19,6 20,2-25 25,7-29,6 30,2-33,5 35,6-39,7 40-41,4 51,6-53,8 56,8 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 89 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 23 ZMG – LOKALE MIESZKALNE – średnia POWIERZCHNIA POKOI na 1 osobę zamieszkującą (m2/os) 

 

- 5,5-9,9 10,2-14,9 15,2-19,5 20,4-24,9 25,2-26,1 30,3-34 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 
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Mapa 24 ZMG – LOKALE MIESZKALNE - GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA (osoby na km długości danej ulic) 

(Średnia gęstość zaludnienia dla zamieszkałych w lokalach mieszkalnych: 83,0 os/km) 

1,3-9,1 16,2-26,1 31,3-49,5 50,5-67,8 85,8-99,1 106,8-144,4 159,1-199,7 205,2-393 438,2 1351,9 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 91 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 25 ZMG – LOKALE MIESZKALNE UŻYTKOWANE BEZUMOWNIE (liczba mieszkań) 

(Łączna liczba zmapowanych mieszkań tego typu: 66) 

1 3 4 5 10 16 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 92 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 

   92 

Mapa 26 ZMG - LOKALE SOCJALNE – LICZBA MIESZKAŃ 

(Łączna liczba zmapowanych mieszkań: 104) 

1 2 3 4 7 10 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 93 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 27 ZMG - LOKALE SOCJALNE – rozkład POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (suma powierzchni dla danej ulicy jako % łącznej powierzchni lokali 
socj.) 

0,6% do 0,9% 1,2% do 1,5% 1,6% do 2% 2,1% do 2,5% 3,1% do 3,5% 6,1% 43,2% 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 94 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 28 ZMG – LOKALE SOCJALNE – średnia POWIERZCHNIA UŻYTKOWA na 1 osobę zamieszkującą (m2/os) 

 

6,6-9,9 11,7-14,8 16-19,2 20,6-23,5 26,7 30,1-31,8 45,4-47,7 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 95 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 29 ZMG – LOKALE SOCJALNE – średnia POWIERZCHNIA POKOI na 1 osobę zamieszkującą (m2/os) 

 

4,8 5,2-10 10,1-15 15,2-19,4 24 25,4-26,1 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 96 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 30 ZMG – LOKALE SOCJALNE - GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA (osoby na km długości danej ulic) 

 

1,3-9,4 11,4-19,6 21,8-29,7 32,1 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 97 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 31 ZMG – GOSPODARSTWA DOMOWE ZAMIESZKUJĄCE MIESZKANIA WSPÓLNE (liczba gospodarstw domowych) 

(Łączna liczba zmapowanych gospodarstw domowych: 430; łączna liczba osób zamieszkujących w mieszkaniach wspólnych: 950) 

2-3 4-5 6-7 8-10 13-15 16-20 34 51 73 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 98 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 32 ZMG – PRACOWNIE PLASTYCZNE (liczba pracowni) 

(Łączna liczba zmapowanych pracowni: 46) 

1 2 3 4 5 6 10 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 99 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 33 ZMG - LICZBA BUDYNKÓW 

(Łącznie 747 budynki) 

1-5 6-10 11-15 16-19 21-23 29 38-39 130 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 100 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 34 ZMG - LICZBA BUDYNKÓW będących własnością komunalną 

(Łącznie zmapowano 125 budynków) 

1 2 3 4 5 6 7 21 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 101 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 35 ZMG - LICZBA BUDYNKÓW wspólnot mieszkaniowych 

(Łącznie zmapowano 583 budynki) 

1-5 6-10 11-14 16-20 21 28 32 109 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 102 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 36 ZMG – PRZECIĘTNY WIEK BUDYNKÓW w latach 

 

5 27 43-58 66-79 83-100 101-119 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Zarządu Dróg i Zieleni oraz danych Urzędu Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 103 – Poz. 1759_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1.7 Charakterystyka gruntów 
komunalnych pod budownictwo 
mieszkaniowe 

1.7.1 Grunty komunalne w Sopocie 
przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe, mające powiększyć zasób 
mieszkaniowy Miasta Sopotu (dalej 
„ZMG”) 

Na części posiadanych przez Miasto Sopot nieruchomości gruntowych, przeznaczonych 

na budownictwo mieszkaniowe wybudowano w ostatnim czasie (2014 i 2015 r.) lub będzie 

się budowało w przyszłości budynki mieszkaniowe, które staną się częścią zasobu 

mieszkaniowego Miasta Sopotu (dalej „ZMG”). 

 

Poniższa tablica podaje szczegółowe parametry dla każdej lokalizacji (działki) (stan na 

marzec 2015 r.); sumaryczne dane dla wszystkich lokalizacji są następujące 
38

: 

 łączna powierzchnia:  24 630 m2 

 łączna liczba lokali 
39

: 294 szt. 

 łączna zaludnienie 
40

: 846 osób (bez lokalizacji przy ul. Bitwy pod Płowcami) 

w tym: 

 budynki zrealizowane w 2014 r. i w 2015 r.: 

 powierzchnia:  4 754 m2 

 liczba lokali:  50 szt. 

 zaludnienie:  188 osób, 

 budynki, które mogą być zrealizowane w przyszłości: 

 powierzchnia:  19 876 m2, 

 liczba lokali:  244 szt. 

 zaludnienie: 658 osób (bez lokalizacji przy ul. Bitwy pod Płowcami). 

 

                                                

38
  Nie obejmuje danych dotyczących lokalizacji na ul. Bitwy pod Płowcami, dla której brak jest 

jeszcze wszystkich danych. 
39

  Szacunkowa liczba lokali komunalnych, które mogłaby powstać w danej lokalizacji. 
40

  Szacunkowa liczba osób, które mogłaby zamieszkać w danej lokalizacji. 
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Tabela 13 Grunty komunalne w Sopocie przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, 
mające powiększyć zasób mieszkaniowy Miasta Sopotu 

Adres Powierzchnia 
działki w m2 

Szacunkowa 
liczba lokali 

Szacunkowa 
liczba mieszkań-

ców 

Szacunkowa cena 
nieruchomości 
gruntowej (zł) 

Uwagi Planowany termin 
oddania do 
użytkowania  

Al. Niepodległości 
636a, 640a 

2.756 

24 

88 

4 500 000   Wybudowano 

ul. Rzemieślnicza 
36-38 

807 

10 

37 

        1 100 000  Wybudowano 

ul. 3 Maja 18a 1.191 

16 

63 

3 000 000  Wybudowano 

ul. Malczewskiego 
29 a,b,c 

4.205 

56 

168 

       4 600 000 Nie zabudowana Realizacja w 
przyszłości 

ul. Okrzei        5.582 

         80 

         223 

      14 000 000 Nie zabudowana Realizacja w 
przyszłości 

ul. Świemirowska  
2-4 

       1.787 

         15 

          37 

       2 500 000 Nie zabudowana Realizacja w 2016 
r. 

Al. Niepodległości 
652a-654 

5.515 

 50 

155 

       10 000 000 Zabudowana 2 
budynkami 

substandardowy-
mi z 13 lokalami. 
Po zapewnieniu 

lokali zamiennych, 
budynki będą 

rozebrane. 

Realizacja w 
przyszłości 

Al. Niepodległości 
869,873a 

       1.847 

          22 

        75 

2 500 000 Zabudowana 1 
budynkiem do 

rozbiórki. 

Realizacja w 
przyszłości 

ul. Bitwy pod 
Płowcami 

940 

21 

bd. 

2 000 000 Zabudowana 1 
budynkiem bez 
mieszkańców 

Realizacja w 
przyszłości 

 24 630 m2 44 200 000   

 

Lokalizacje wskazane w powyższej tabeli należy traktować jako brane pod uwagę przy 

realizacji  budownictwa komunalnego. Jednakże nie są to propozycje ostateczne – 
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prawdopodobnie będą jeszcze w tym zakresie zachodzić takie zmiany, jak np. rezygnacja 

z niektórych lokalizacji i pojawienie się innych lokalizacji. 

Władze miasta mogą rozważyć sprzedaż wybranych nieruchomości przeznaczonych pod 

budownictwo komunalne, a środku uzyskane z tej sprzedaży w całości przeznaczyć na 

realizację budownictwa komunalnego na innych nieruchomościach przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową. 

 

1.7.2 Grunty komunalne w Sopocie 
przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe i przeznaczone do 
sprzedaży w drodze przetargu 

Miasto Sopot posiada również nieruchomości gruntowe, przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową, które są przewidziane do sprzedaży w ramach przetargów. 

Poniższa tablica podaje szczegółowe parametry dla każdej lokalizacji (działki) (stan na 

luty 2015 r.). 

 

Tabela 14 Grunty komunalne w Sopocie przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe do 
sprzedaży w drodze przetargu 

Adres 

Powierzchnia działki w 
m2 

Szacunkowa liczba 
mieszkań 

Szacunkowa cena 
nieruchomości 
gruntowej (zł) 

Uwagi 

ul. Obodrzyców 20a 

1 571 

 nie znana – zmiana 
MPZP określi 

parametry zabudowy 

2 250 000 

Nie zabudowana. 

Przetarg w 2016 r. 

Przystąpienie do 
zmiany MPZP 

ul. Obodrzyców 

944 

nie znana – zmiana 
MPZP określi 

parametry zabudowy 

800 000 

Nie zabudowana. 

Przetarg w 2016 r. 

Przystąpienie do 
zmiany MPZP 

ul. Łokietka  55 
1 200 

10 
3 225 000 

Nie zabudowana. 

Przetarg w 2015 r. 

ul. Chopina 20a 
590 

6 
1 500 000 

Niezabudowana. 

Przetarg w 2015 r. 

 
4 305 

16 
7 775 000  
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2. Konsekwencje sytuacji 
demograficznej i stanu 
zasobu mieszkaniowego 
Miasta Sopotu oraz 
propozycje rozwiązań 

2.1 Długookresowe konsekwencje 
związane ze zmianami 
demograficznymi, w tym 
spadkiem liczby ludności i 
zmianą struktury ekonomicznej 

 Spadek liczby ludności w wyniku zgonów będzie prowadził do większej liczby 

zwalnianych mieszkań w ramach zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu (dalej 

„ZMG”). 

 Wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych będzie prowadził do 

częstszego występowania zjawiska nadmetrażu
 
w mieszkaniach z ZMG. Pojawią się 

trudności z zapewnieniem tym osobom odpowiednich lokali na wymianę, gdyż zasób 

mieszkaniowy Miasta Sopotu to przede wszystkim mieszkania o relatywnie dużym 

metrażu. 

 Starzenie się populacji będzie prowadziło do wzrostu liczby najemców w 

zaawansowanym wieku. To z kolei będzie prowadziło do zmiany potrzeb w kierunku 

mieszkań bardziej komfortowych (np. wyposażonych w windy) i zlokalizowanych 

blisko tych usług, które dla osób starszych mają pierwszoplanowe znaczenie (np. 

sklepy, opieka zdrowotna) oraz w miejscach bezpiecznych i położonych z dala od 

zgiełku (czyli raczej poza miejscami będącymi głównymi destynacjami dla turystów i 

przyjezdnych). Potrzeby te jednak mogą nie być możliwe do zaspokojenia, gdyż 

zasób mieszkaniowy Miasta Sopotu znajduje się najczęściej w budynkach starych, 

które nie są wyposażone w takie udogodnienia jak windy i  które są zlokalizowane w 

Dolnym Sopocie, gdzie kumuluje się ruch turystyczny i ruch przyjezdnych. 
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 Spadek siły nabywczej będzie dotyczył całej populacji, ale w przypadku tej jej części, 

która zamieszkuje ZMG spadek ten będzie prowadził do pogarszania się zdolności do 

zapłaty czynszów. Wraz z rosnącą presją, aby zwiększać poziom czynszów ze 

względu na równoważenie w budżecie Miasta Sopotu spadku dochodów z tytułu 

udziału we wpływach z PIT będą rozwierały się nożyce czynszowe, tj. różnica między 

pożądanym poziomem czynszów a zdolnością najemców do ich ponoszenia. Będzie 

to prowadziło do narastania tych zjawisk, z którymi już teraz Miasto Sopot styka się w 

sytuacji niepłacenia czynszów (np. wzrost liczby mieszkań użytkowanych 

bezumownie, wzrost liczby pozwów o eksmisję). 
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3. Plany na lata 2015-2019  

3.1 Ogólny kierunek działań 
W związku z postawionymi celami (patrz punkt 1.2 na stronie 6 powyżej) oraz w związku z 

wynikami przedstawionych analiz proponuje się następujące kierunki działań w ramach 

polityki mieszkaniowej: 

1. Spowalnianie spadku liczby mieszkańców miasta 

2. Spowolnienie procesów, które prowadzą do wzrostu przeciętnego wieku 

mieszkańców miasta (np. poprzez odpowiedzialne zwiększenie liczby młodych osób 

zamieszkujących w zasobie mieszkaniowym Miasta Sopotu (dalej „ZMG”)), 

3. Odpowiedzialne wpływanie na strukturę społeczności miasta w ujęciu 

uwzględniającym podział na tzw. grupy ekonomiczne ludności (tj. osoby w wieku 

przedprodukcyjnym, osoby w wieku produkcyjnym i osoby w wieku poprodukcyjnym). 

 

W ramach polityki mieszkaniowej Miasta Sopotu powyższe kierunki działań mogą być 

osiągnięte jedynie poprzez wzrost liczby osób w odpowiednim wieku mieszkających w 

mieszkaniach ZMG. W dalszej części opracowania przedstawione są propozycje działań 

zmierzających do uzyskania dodatkowych miejsc w ramach ZMG dla nowych osób. 

 

3.2 Prognoza dotycząca wielkości 
oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego Miasta Sopotu 
w poszczególnych latach okresu 
2015-2019 z podziałem na lokale 
socjalne i pozostałe lokale 
mieszkalne 

3.2.1 Prognoza dotycząca wielkość zasobu 
mieszkaniowego Miasta Sopotu (dalej 
„ZMG”) 

Poniżej przedstawiono historyczne dane z lat 2003-2013 o: 
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 liczbie lokali socjalnych w ramach ZMG (braki danych dla lat: 2003, 2006 i 2010), 

 liczbie osób oczekujących na lokale socjalne, 

 liczbie lokali mieszkalnych w ramach ZMG. 

Dane zaprezentowane są na dwóch wykresach. Dodatkowo na końcu niniejszego 

podpunktu znajduje się tablica ze szczegółowymi danymi. 

 

3.2.1.1 Lokale socjalne 

Wykres 20 poniżej. Dane o lokalach socjalnych pokazują systematyczny, zdecydowany 

wzrost ich liczby w analizowanych latach. Na podstawie tych danych wykreślony został 

trend liniowy z prognozą kształtowania się liczby lokali socjalnych w latach 2015-2019. 

Wykreślona funkcja trendu pokazuje bardzo wysokie dopasowanie do danych i tym 

samym kształtowanie się liczby mieszkań w przyszłości można uznać za bardzo 

prawdopodobne (przy założeniu, że nie ulegną zmianie istotne okoliczności). 

Ich liczba w okresie 2015-2019 będzie w przybliżeniu następująca: 

 2014 ......... 118 

 2015 ......... 122 

 2016 ......... 130 

 2017 ......... 139 

 2018 ......... 143 

 2019 ......... 152. 

 

Na tym samym wykresie zaprezentowane są dane o liczbie oczekujących na lokale 

socjalne z dodatkowym podziałem na oczekujących z tytułu wydanych wyroków sądowych 

i z tytułu spełniania kryteriów z odpowiedniej uchwały Rady Miasta Sopotu 
41

. 

Dane pokazują tendencję spadkową liczby oczekujących po długim okresie wzrostu, który 

zakończył się w 2010 r. Jak pokazują wykreślone trendy (są to trendy wielomianowe 2-

stopnia) w latach 2015-2019 ogólna liczba oczekujących na lokale socjalne powinna 

sukcesywnie spadać. Dopasowanie funkcji trendu do danych jest wysokie, ale nie na tyle, 

aby można było odczytywać z niej konkretne wartości. Można jednak przyjąć, że – przy 

niezmienionych okolicznościach – liczba osób oczekujących na lokale socjalne będzie w 

2019 r. wynosiła 10-30 osób. W ramach tej liczby spadać będzie liczba osób, które 

oczekują na lokale socjalne z tytułu wydanych wyroków sądowych, a rosnąć będzie liczba 

                                                

41
  Kryteria zawarte w Uchwale Nr XIX/257/2008 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 września 2008 r. 
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osób, którym przyznano takie mieszkanie na podstawie odpowiedniej uchwały Rady 

Miasta Sopotu 
42

. 

 

Wykres 20 Liczba lokali socjalnych oraz liczba osób na nie oczekujących w latach 2003-
2013 wraz z trendami do 2019 

 

Puste przedziałki lat na osi X odpowiadają latom 2014-2019. 
Statystyka R2 dla linie trendów ma następującą interpretację: im wartość jest bliższa 1, tym linia trendu jest 

lepiej dopasowana do danych i dalszy przebieg zjawiska jest bardziej wiarygodny. 
W serii danych dla „liczby lokali socjalnych” brakuje danych dla lat: 2003, 2006, 2008 i 2010. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu 

 

 

3.2.1.2 Lokale mieszkalne 

Wykres 21 poniżej. Dane o lokalach mieszkalnych pokazują systematyczny, zdecydowany 

spadek ich liczby w analizowanych latach. Przyczynami spadku liczby lokali mieszkalnych 

jest ich sprzedaż na rzecz najemców oraz rozbiórki budynków ze względu na ich stan 

techniczny lub przeznaczenie terenu na inne cele niż mieszkaniowe. 

Na podstawie tych danych wykreślony został trend liniowy z prognozą kształtowania się 

liczby lokali mieszkalnych w latach 2014-2019. Wykreślona funkcja trendu pokazuje 

bardzo wysokie dopasowanie do danych i tym samym kształtowanie się liczby mieszkań 

                                                

42
  Ibidem 
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w przyszłości można uznać za bardzo prawdopodobne (przy założeniu, że nie ulegną 

zmianie istotne okoliczności). 

 

Ich liczba w okresie 2015-2019 będzie w przybliżeniu następująca: 

 2014 ......... 1900 

 2015 ......... 1820 

 2016 ......... 1750 

 2017 ......... 1680 

 2018 ......... 1600 

 2019 ......... 1530. 

Należy jednak zastrzec, że niniejszy dokument zawiera wyniki i zalecenia, których 

wykorzystanie może wpłynąć na kształtowanie się liczby lokali mieszkalnych. 

 

Wykres 21 Liczba lokali mieszkalnych w latach 2004-2013 wraz z trendem do 2019 

 

Statystyka R2 dla linie trendu ma następującą interpretację: im wartość jest bliższa 1, tym linia trendu jest 
lepiej dopasowana do danych i dalszy przebieg zjawiska jest bardziej wiarygodny. 

W serii danych brakuje danych dla lat: 2006 i 2010. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu 
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3.2.1.3 Tabela z danymi 

Tabela 15 Szczegółowe dane dotyczące liczby lokali socjalnych i osób na nie 
oczekujących oraz liczby lokali mieszkalnych w latach 2003-2013 

Lata Liczba osób 
oczekujących 

na lokale 
socjalne … 

… w tym: 

oczekujący z 
wyroków  

sądowych 

… w tym: 

oczekujący z 
tytułu 

odpowiedniej 
uchwały 

RMS 

Liczba 
wszystkich 

lokali … 

… w tym: 

liczba lokali 
socjalnych 

… w tym: 

liczba lokali 
mieszkalnych 

2003 78 57 21 bd. bd. bd. 

2004 88 66 22 2722 39 2683 

2005 103 88 15 2618 45 2573 

2006 99 84 15 bd. bd. bd. 

2007 106 94 12 2399 64 2335 

2008 106 98 8 2317  bd. 2317 

2009 115 94 21 2255 76 2179 

2010 119 95 24 bd. bd. bd. 

2011 110 89 21 2225 98 2127 

2012 104 82 22 2174 100 2074 

2013 92 66 26 2098 105 1993 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu 

 

 

3.2.1.4 Polityka Miasta Sopotu 

Lokale socjalne 

Miasto Sopot zamierza posiadać zasób lokali socjalnych o wielkości odpowiadającej 

potrzebom w budynkach znajdujących się w dobrym stanie technicznym. Część zasobu 

lokali socjalnych ma i będzie miała charakter stały. Pozostała część będzie podlegać 

zmianom lokalizacyjnym (przy dążeniu do utrzymania stałej liczby lokali), co pozwoli 

minimalizować ewentualne konflikty społeczne wynikające z protestów mieszkańców 

przed lokowaniem w pobliżu ich nieruchomości tych najemców zajmujących lokale 

socjalne, którzy mogą być uciążliwi dla otoczenia. Jak wskazują wyniki analizy 

przestrzennej aktualne rozlokowanie zasobu lokali socjalnych jest odpowiednio 

rozproszone (patrz: str. 92 i 96). 
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Miasto Sopot dążyć będzie również do zwiększenia w tzw. „starym zasobie” 
43

 liczby lokali 

socjalnych dla mieszkańców Sopotu objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, tj.: 

 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, 

 osób samotnych i rodzin, w tym z małoletnimi dziećmi, w szczególności 

doświadczających ubóstwa, przemocy w rodzinie, długotrwałej choroby, dotkniętych 

niepełnosprawnością lub mających trudne warunki mieszkaniowe, 

 osób bezdomnych. 

 

Lokale mieszkalne 

Miasto Sopot planuje kontynuowanie budowy nowych budynków lub całkowitej 

modernizacji budynków i lokali już istniejących. 

W ciągu ostatnich 5 lat Miasto Sopot wybudowało 125 lokali komunalnych (stan na luty 

2015 r.). Budownictwo komunalne jest realizowane od 10 lat i Miasto Sopot jest 

przekonane, że należy je kontynuować przy równoczesnym sięganiu po dodatkowe 

rozwiązanie, np. korzystanie z programów realizowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, w tym Fundusz Municypalny oraz Fundusz Mieszkań na Wynajem. 

 

Lokale w nowych budynkach oferowane będą w głównej mierze osobom i rodzinom, 

których stać będzie na ponoszenie wyższych czynszów niż stosowanych w przypadku 

lokali z tzw. „starego zasobu”. 

 

Powiększenie zasobu może się odbywać również poprzez zakup lokali u deweloperów, 

jeżeli będzie to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. 

 

Rozważyć należy również możliwość zwiększenia liczby odrębnych lokali mieszkalnych 

poprzez sprzedaż dużych mieszkań z ZMG i kupno dzięki uzyskanym z tej sprzedaży 

środkom 2 mniejszych mieszkań. 

 

                                                

43
  W 2004 r. Miasto Sopot oddało do użytku pierwszy nowy budynek z lokalami mieszkalnymi. Z 

tego powodu budynki powstałe przed tym rokiem są nazywane „starym zasobem” 
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3.3 Analiza potrzeb oraz plan 
remontów i modernizacji 
wynikających ze stanu 
technicznego budynków i lokali, 
z podziałem na kolejne lata 
okresu 2015-2019 

3.3.1 Stan techniczny budynków 

(Szczegółowe dane na temat liczby i wieku budynków, w których znajduje się ZMG 

znajdują się na stronie 77 i na stronie 81.) 

 

Stan techniczny budynków, w których zlokalizowany jest ZMG jest odpowiedni, tj. spełnia 

wymogi Prawa budowlanego. Zarządcy nieruchomości zlecają okresowe, coroczne 

kontrole techniczne budynków (przeglądy budowlane) zgodnie z przepisami tej ustawy. 

Raz na 5 lat przeprowadzane są bardziej szczegółowe przeglądy budowlane. Stan 

techniczny jest oceniany również po remoncie kapitalnym budynku. 

Oceny poszczególnych elementów budynków, np. dachów, elewacji, schodów, piwnic, 

izolacji powstałe w trakcie tych kontroli są protokołowane i stanowią załączniki do książek 

obiektów, które zarządcy budynków gminnych, jak również „wspólnotowych” prowadzą 

(jest to ustawowy obowiązek). 

Innych rodzajów opracowań dotyczących stanu technicznego budynków nie prowadzą ani 

zarządcy budynków, ani Urząd Miasta Sopotu. 

 

Na przestrzeni lat występują też sytuacje, w których ze względu na zły stan techniczny 

budynku należącego do Miasta Sopotu podejmowana jest decyzja o wykwaterowaniu z 

niego mieszkańców i rozbiórce. Poniższa tabela pokazuje liczbę takich budynków w ciągu 

ostatnich 11 lat. 

 

Tabela 16 Liczba budynków wykwaterowanych w całości z powodu złego stanu 
technicznego w latach 2003-2013 

Rok Liczba budynków 

2003 0 

2004 7 
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Rok Liczba budynków 

2005 0 

2006 0 

2007 2 

2008 1 

2009 0 

2010 0 

2011 1 

2012 1 

2013 0 

Razem 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu 

 

 

3.3.2 Stan techniczny lokali 

Remonty lokali dotyczą tylko lokali niezasiedlonych, które Miasto Sopot może zasiedlić 

zgodnie z odpowiednimi przepisami uchwał Rady Miasta Sopotu. Ponieważ nie można 

przewidzieć ile lokali uwolni się w bliższej i dalszej przyszłości, nie planuje się takich 

remontów w odrębnym paragrafie planów budżetowych.  

Nie wykonuje się również remontów lokali wymagających przekwaterowania 

mieszkańców, ponieważ nie ma takich potrzeb. Poza tym brakuje wolnych lokali, do 

których można by było czasowo przekwaterować mieszkańców z lokali remontowanych. 

 

3.3.3 Analiza potrzeb oraz plan remontów i 
modernizacji 

Analizę potrzeb w zakresie remontów budynków prowadzą zarządcy ZMG 
44

 w trakcie 

przeglądów budowlanych z częstotliwością przewidzianą Prawem budowlanym. 

 

Plany remontów w budynkach gminnych są sporządzane przez zarządców zasobów 

gminnych. Plany remontów na dany rok budżetowy są przygotowywane w IV kwartale 

roku poprzedzającego, a ich podstawą są zalecenia wynikające z okresowych kontroli 

technicznych oraz przede wszystkim przewidywane wpływy środków finansowych, które 

można będzie przeznaczyć na remonty.  

                                                

44
  Skrótowiec od „zasób mieszkaniowy gminy” 
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Nie sporządza się planów remontów wykraczających poza rok nadchodzący, ponieważ 

nie można przewidzieć jakie będą wpływy oraz czy i jak zmieni się status prawny 

budynków gminnych. 

 

Wspólnoty mieszkaniowe również nie planują remontów z wieloletnim wyprzedzeniem.  

Plany gospodarcze na dany rok obejmujące także remonty są przygotowywane przez 

zarządców i przedstawiane na zebraniu rozliczeniowym w I kwartale każdego roku. 

 

Analizy potrzeb w zakresie remontów mieszkań dokonuje się dopiero w momencie, gdy 

mieszkanie takie staje się niezasiedlone. Jeżeli lokal jest zasiedlony, to odpowiedzialność 

za jego stan techniczny ponosi najemca lub najemcy. Ze względu na to, że zwolnienie się 

mieszkania jest trudne do przewidzenia (gdyż ma miejsce tylko w sytuacjach takich, jak 

śmierć najemcy, czy rezygnacja z najmu) liczby remontów nie prognozuje się. 

 

W dalszej części opracowania przedstawione są szacunkowe prognozy wydatków na 

remonty i modernizacje, które opierają się na historycznych danych o wydatkach w tym 

zakresie z uwzględnieniem czynników, które wpływają na wzrost tych wydatków (patrz: 

str. 123). Prognozy te zostały sporządzone specjalnie na użytek niniejszego dokumentu.  

 

Miasto Sopot będzie kontynuowało wsparcie prac remontowych w budynkach 

mieszkalnych w gminie, w oparciu o dotychczas istniejące i nowe 
45

 inicjatywy wspierające 

remonty i pomoc merytoryczną udzielaną przez pracowników Wydziału Lokalowego 

Urzędu Miasta Sopotu. Wykorzystane będą różne narzędzia finansowe dostosowane do 

aktualnych potrzeb potencjalnych beneficjentów. 

 

3.4 Polityka sprzedaży mieszkań i 
planowana sprzedaż lokali w 
latach 2015-2019 

Dane historyczne z ostatnich 5 lat dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych są 

następujące: 

 2009 ......... 63 

 2010 ......... 54 

                                                

45
  M.in. przedstawione w niniejszym dokumencie propozycje dopuszczenia tzw. samoremontów, o 

których mowa na str. 147. 
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 2011 ......... 72 

 2012 ......... 59 

 2013 ......... 74 

 2014 ......... 69. 

 

Dane te zaprezentowane są również na wykresie poniżej. Na wykresie zaprezentowano 

także trend liniowy pokazujący, na podstawie danych historycznych, możliwe zachowanie 

się sprzedaży w przyszłości, tj. w latach 2015-2019 oraz linię średniej ruchomej, która 

poprzez wygładzenie fluktuacji danych wyraźniej pokazuje dotychczasowy przebieg 

zjawiska sprzedaży. 

W analizowanym okresie sprzedaż mieszkań podlegała corocznym fluktuacjom, chociaż 

linia średniej ruchomej pokazuje, że sprzedaż charakteryzowała się tendencją do 

nieznacznego wzrostu w ciągu ww. 5 lat. Trend liniowy pokazuje, że sprzedaż 

teoretycznie będzie nadal wzrastała w latach 2015-2019. 
46

 Ze względu jednak na dalej 

przedstawione propozycje działań prognoza ta nie musi się sprawdzić. 

 

                                                

46
  Wyprowadzenia linii trendu z danych historycznych dotyczących tylko 5 lat jest obarczone 

ryzykiem błędu, gdyż zjawisko w takim relatywnie krótkim okresie może być kształtowane przez 
incydentalne zdarzenia, a nie odzwierciedlać zachowań wieloletnich. Dodatkowo należy 
zauważyć, że fluktuacja danych historycznych powoduje, że wykreślona linia trendu mało trafnie 
prognozuje przebieg zjawiska w przyszłości (statystyka R

2
 ma niską wartość; im bliżej wartości 

„1”, tym lepsze odzwierciedlenie prawidłowości wynikających z danych historycznych). 
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Wykres 22 Sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2009-2013 z trendem do roku 2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu 

 

Wyniki innych analiz (patrz: mapy na stronie 67 i na stronie 68) pokazują, że niektóre 

rejony miasta mogą, przy pewnych założeniach, utracić wszystkich mieszkańców i stać 

się wyłącznie przestrzenią obiektów komercyjnych i pustych mieszkań, zakupionych w 

celach inwestycyjnych. 

W celu możliwości kształtowania poziomu zaludnienia przez Miasto Sopot proponuje się 

rozważenie wstrzymania lub ograniczenia sprzedaży mieszkań z ZMG. Pozwoli to, na 

utrzymanie w wybranych rejonach miasta odpowiedniej liczby lokali komunalnych w 

stosunku do wszystkich mieszkań w danym rejonie oraz umożliwi przeprowadzanie 

ewentualnych wymian na szerszą skalę. 

 

Od 2016 roku planuje się zmienić zasady sprzedaży mieszkań komunalnych poprzez 

zmniejszenie wysokości bonifikat udzielanych najemcom przy wykupie przez nich lokali 

komunalnych. Zwiększy to dochody Miasta Sopotu, które będzie można przeznaczyć na 

finansowanie budowy nowych mieszkań. Rozważyć można również wyłączenie ze 

sprzedaży tych budynków, w których nie wyodrębniono jeszcze ani jednego lokalu (nie 

było w nich sprzedaży). 

Za takim postępowaniem przemawia również to, że znaczna cześć (ok. 25%) 

sprzedawanych przez Miasto Sopot mieszkań jest szybko sprzedawanych na rynku 

R² = 0,2521 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013

Sprzedaż lokali
mieszkalnych

Średnia ruchoma (2. okres)

Liniowy (Sprzedaż lokali
mieszkalnych)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 119 – Poz. 1759_______________________________________________________________________________________________________________



 

   119 

wtórnym. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. Miasto Sopot zbyło na rzecz 

najemców 203 lokale mieszkalne, z których 49 zostało następnie zbytych na rynku 

wtórnym. Z analizy wnika, iż są to głównie zamiany na inne lokale mieszkalne (zapewne w 

celu uniknięcia zwrotu bonifikaty), lecz niestety poza Sopotem. Przy czym problem polega 

tylko częściowa na tym, że najemcy, którzy kupili lokale od Miasta Sopotu zbywają je 

przed upływem 5 lat od nabycia. Istotne jest też, że nowi właściciele tych lokali nie 

meldują się w tych mieszkaniach. Na ww. 49 zbytych lokali w badanym okresie w 12 

lokalach są mieszkańcy, zaś w 37 lokalach nikt nie jest zameldowany. 

 

3.5 Zasady polityki czynszowej oraz 
warunki obniżenia czynszów w 
latach 2015-2019 

Planuje się, że stawki czynszowe w przyszłych latach będą nadal rosły. 

 

W latach 2009-2015 kształtowały się one następująco: 

 

Tabela 17 Stawki czynszu w lokalach mieszkalnych i socjalnych w latach 2009-2015 (w zł 
za 1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie) 

Rok 
obowiązywania 

Stawka czynszu 
w lokalach 

mieszkalnych 
(zł/m2 

miesięcznie) 

Dynamika 
wzrostu rok do 

roku (%) 

Stawka czynszu 
w lokalach 
socjalnych 

(zł/m2 
miesięcznie) 

Dynamika 
wzrostu rok do 

roku (%) 

2009 5,28 108,8 2,10 bd. 

2010 5,75 108,9 2,30 109,5 

2011 6,26 108,9 2,50 108,7 

2012 6,64 106,1 2,60 104,0 

2013 7,17 108,0 3,00 115,4 

2014 7,31 102,0 3,06 102,0 

2015 7,45 101,9 3,12 102,0 

Źródło: Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Sopotu 

 

Średnioroczna dynamika wzrostu czynszów w latach 2009-2015 wynosi 106,4% dla lokali 

mieszkalnych oraz 106,9% dla lokali socjalnych. Zakłada się, że będzie się ona 

utrzymywała na zbliżonym poziomie również w przyszłości. 
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Przy ustalaniu stawek czynszowych bierze się pod uwagę wzrost wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartałów roku bieżącego w stosunku do I-III 

kwartałów roku poprzedniego oraz 3% wartości odtworzeniowej lokalu 
47

. Planowane 

podwyżki czynszu nie będą mogły powodować, że roczna stawka czynszu przekroczy 

równowartość 3% wartości odtworzeniowej lokalu. 

 

Wykres 23 Stawki czynszu w latach 2009-2015 wraz z prognozą do 2019 (zł/m2) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu 
Puste podziałki na osi X odzwierciedlają lata 2016-2019. 

 

Dane historyczne pozwalają na wykreślenie linii trendu na lata 2016-2019 o wysokim 

stopniu dopasowania (im wartość statystyki R2 bliższa 1, tym lepsze dopasowanie funkcji 

trendu do danych historycznych). Na tej podstawie można prognozować, że w 2019 r. 

stawka czynszu za 1m2 w lokalach mieszkalnych przekroczy 9 zł miesięcznie, a w 

lokalach socjalnych będzie bliska 4 zł miesięcznie. 
48

 

 

Planuje się nadal kształtować stawki czynszu lokali mieszkalnych w sposób, który pozwoli 

na sfinansowanie 100% kosztów utrzymania bieżącego i remontów budynków 

                                                

47
  Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn powierzchni użytkowej i wartości wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 
Wartość tego wskaźnika na okres 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. wynosi dla Sopotu 4 185 zł. 
Roczna stawka czynszu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu to 125,55 zł za 1m2, 
co daje 10,46 za 1m2 miesięcznie. Patrz też: art. 8a ust. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

48
  Przyszłe kształtowanie się stawek czynszu będzie jednak również uzależnione od zmiennych 

niezależnych od Miasta Sopotu takich, jak poziom inflacji oraz wartość wskaźnika 
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 
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komunalnych, lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz udziału 

Miasta Sopotu w utrzymaniu bieżącym i remontach nieruchomości wspólnych w 

budynkach wspólnot mieszkaniowych. Samofinansowanie nie dotyczy wydatków 

inwestycyjnych oraz wsparcia przez Miasto Sopot projektów z obszaru rewitalizacji 

obszarów miejskich, które finansowane są poza czynszowo. 

 

Miasto nadal przewiduje wspieranie mieszkańców osiągających niskie dochody w 

uzyskaniu dodatku mieszkaniowego (udostępnianie informacji, przekonanie do ubiegania 

się o przyznanie pomocy itp.) i dodatku energetycznego. 

 

Przewiduje się obniżki czynszu wynikające z możliwości przewidzianych w art. 7 ust. 2 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dla najemców o niskich dochodach). 

Obniżki takie mogłyby być stosowane m.in. dla gospodarstw domowych z dochodem nie 

przekraczającym poziomu określonego w uchwale RMS. Kwota obniżki powinna być 

zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy. 

 

Proponuje się również, aby w komunalnych lokalach mieszkalnych czynsz mógł być 

obniżany ze względu na stan techniczny lokalu. 

 

Należy również ustalić zasady stosowania i wysokość dochodu uzasadniającego 

zastosowanie w stosunku do najemców o niskich dochodach obniżek czynszu w 

przypadku przekroczenia stawki czynszu w wymiarze 3% wskaźnika przeliczeniowego 

kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 

 

3.6 Sposób i zasady zarządzania 
lokalami i budynkami 
wchodzącymi w skład zasobu 
mieszkaniowego Miasta Sopotu 
(dalej „ZMG”)  

Usługi zarządzania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi 

i niemieszkalnymi oraz zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w 

budynkach, w których wyodrębniono lokale na rzecz innych niż Gmina Miasta Sopotu 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 122 – Poz. 1759_______________________________________________________________________________________________________________



 

   122 

podmiotów będą nadal świadczone przez podmioty zewnętrzne, wyłonione zgodnie z 

Prawem zamówień publicznych. 

 

Miasto Sopot nadal będzie prowadziło cykliczną analizę dochodów czynszowych 

osiąganych z ZMG. 

 

Nadal prowadzone będą działania mające usprawnić proces windykacji zadłużeń 

najemców wobec Miasta Sopotu z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela (opłat 

eksploatacyjnych). 

Przewiduje się cykliczną analizę ściągalności czynszów oraz pożytków cywilnych 

osiąganych z zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu w celu niedopuszczania do 

powstawania zaległości. W przypadku zaległości najemców podejmowane są i będą 

działania obejmujące m.in. bezpośredni, cykliczny kontakt z dłużnikiem, pozwalający na 

określenie przyczyny zaległości i podjęcie optymalnych kroków zaradczych, m.in. 

związanych z podjęciem interwencji przez MOPS. 

Kontynuowana będzie obowiązująca obecnie zasada blokowania narzędzi wsparcia dla 

budynków wspólnot, w których najemcy komunalni zalegają z opłatami. 

 

W odniesieniu do zasiedlonych mieszkań wspólnych stosuje się i nadal stosować będzie 

się politykę wycofywania się z tej formy zamieszkiwania. 

W przypadku zwolnienia się części mieszkania wspólnego należy dążyć do jego 

usamodzielnienia poprzez zawarcie jednej umowy na cały lokal, albo jego przebudowę na 

2 mniejsze lokale, albo całkowite opróżnienie całego lokalu. 

 

3.7 Źródła finansowania gospodarki 
mieszkaniowej Miasta Sopotu w 
kolejnych latach okresu 2015-
2019 

 

Tabela 18 Prognoza źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2015-2019 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

środki z 
najmu 

15 526 000 15 914 150 16 254 260 16 622 080 16 987 760 
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rok 2015 2016 2017 2018 2019 

środki z 
budżetu 
miasta 

2 275 000 2 331 880 2 383 180 2 435 600 2 489 190 

suma 17 801 000 18 246 030 18 647 440 19 057 680 19 476 950 

Źródło: Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Sopotu 

 

Poza finansowaniem gospodarki mieszkaniowej ze środków z najmu i ze środków 

pochodzących z budżetu Miasta Sopotu planuje się również wykorzystywanie funduszy 

zewnętrzny, w tym Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

3.8 Wysokość wydatków w 
kolejnych latach okresu 2015-
2019, z podziałem na koszty 
bieżącej eksploatacji, koszty 
remontów oraz koszty 
modernizacji lokali i budynków 
wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego Miasta Sopotu, 
koszty zarządu 
nieruchomościami wspólnymi, 
których Miasto Sopot jest 
jednym ze współwłaścicieli, a 
także wydatki inwestycyjne 

 

Tabela 19 Prognoza wydatków na remonty i modernizacje na lata 2015-2019 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Koszty robót 5 581 000 5 395 000 5 496 000 5 467 000 5 577 000 

Koszty w ramach 
"pogotowia lokatorskiego" 

129 425 130 425 131 425 132 425 133 425 

Zaliczki na koszty zarządu 
w ramach wspólnot 
mieszkaniowych 

5 630 000 5 890 000 6 150 000 6 410 000 6 670 000 
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Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Fundusz remontowy w 
ramach wspólnot 
mieszkaniowych 

3 090 000 3 210 000 3 330 000 3 450 000 3 570 000 

Razem 14 430 425 14 625 425 15 107 425 15 459 425 15 950 425 

Źródło: zarządcy ZMG – Lidom i PGM Sp. z o.o. 

 

Wydatki inwestycyjne, tj. wydatki na realizację budownictwa komunalnego na 

nieruchomościach gruntowych wymienionych w tabeli na str. 103 nie są możliwe do 

dokładnego oszacowania ze względu brak projektów budowlanych i kosztorysów 

inwestorskich dla części tych przedsięwzięć. 

Na posiadanych przez Miasto Sopot terenach pod komunalne inwestycje mieszkaniowe 

można jeszcze wybudować łącznie ok. 244 mieszkań, co przy średniej liczbie osób 

zamieszkujących 1 lokal mieszkalny w ZMG wynoszącej 2,58 osób pozwala 

przypuszczać, że zamieszka w nich łącznie  630 osób. Przy tej liczbie mieszkań i 

przyjęciu średniej powierzchni użytkowej 1 lokalu mieszkalnego jak dla ZMG, tj. 53,1 m2 

otrzymamy łączną powierzchnię użytkową wszystkich planowanych mieszkań wynoszącą 

12 956 m2. Przy braku wiedzy na temat rzeczywistych kosztów wybudowania tych 

budynków można w przybliżeniu oszacować wydatki inwestycyjne z użyciem urzędowej 

wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej 

budynków mieszkalnych wynoszącego 4 185 zł (stan na grudzień 2013 r.; obowiązuje w 

Sopocie w I półroczu 2015). Otrzymamy w ten sposób szacunkową kwotę łącznych 

nakładów inwestycyjnych    54,22 mln zł. Należy jednak zastrzec, że decyzje o budowie 

nowych budynków komunalnych przez Miasto Sopot będą podejmowane na bieżąco z 

uwzględnieniem m.in. sytuacji budżetowej i potrzeb mieszkańców. 
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3.9 Opis innych działań mających 
na celu poprawę wykorzystania i 
racjonalizację gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym Miasta 
Sopotu, a w szczególności: 
niezbędny zakres zamian lokali 
związanych z remontami 
budynków i lokali, planowaną 
sprzedaż lokali 

3.9.1 Niezbędny zakres zamian lokali 
związanych z remontami budynków 

W ramach zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu nie występują zamiany lokali związane 

z remontami budynków ze względu na brak takich potrzeb. 

 

3.9.2 Polityka zamian i wymian 49 

Ważnym instrumentem w zarządzaniu ZMG jest polityka zamian mieszkań. 

 

Miasto Sopot planuje: 

 dalszą realizację zamian lokali mieszkalnych wg wielopłaszczyznowego systemu 

zamian, którego uczestnikami mogą być: 

 najemcy komunalnych lokali mieszkalnych;  

 główni lokatorzy mieszkań spółdzielczych;     

 właściciele lokali mieszkalnych. 

 stworzenie warunków umożliwiających rozszerzenie zakresu zamian lokali 

mieszkalnych w celu ułatwienia udzielania pomocy najemcom mającym trudności z 

                                                

49
  Definicje słów: „zamiana” – gdy co najmniej 1 z kontrahentów zamiany jest najemcą lokalu 

znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Miasta Sopotu; 
 „zamiana własności” – zamiana lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Sopotu na 

lokal stanowiący własność osoby fizycznej lub prawnej; 
 „wymiana” – następuje „z urzędu” na lokal dopasowany do potrzeb i możliwości finansowych 

najemcy lub jest związana z prawidłową gospodarką zasobem mieszkaniowym. 
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utrzymaniem lokalu lub mającym zaległości czynszowe poprzez dostosowanie 

wielkości lokalu do ich możliwości finansowych i potrzeb. 

 Planowana jest dalsza kontynuacja zamian własności lokali (w sytuacji, gdy jeden z 

lokali stanowi własność Miasta Sopotu) na własność osób fizycznych lub prawnych, 

gdy jest to uzasadnione interesem gminy i prawidłową gospodarką zasobem 

mieszkaniowym. 

 Zakłada się kontynuowanie Internetowej Bazy Zamiany Mieszkań prowadzonej przez 

Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Sopotu, umożliwiającej wzajemną zamianę 

mieszkań dla mieszkańców lokali komunalnych położonych na terenie Sopotu oraz 

znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Sopotu i w ten sposób 

dostosowanie wielkości lokalu do niezbędnych potrzeb zainteresowanych stron. 

 

Należy również rozważyć rozszerzenie polityki zamian w taki sposób, aby realizowała ona 

w szerszym stopniu potrzeby Miasta Sopotu wynikające z wcześniej opisanej sytuacji 

demograficznej. 

 

W związku z powyższym rozważa się również prowadzenie poniższych działań. 

 

3.9.2.1 Zawieranie umów najmu dotyczących dużych lokali mieszkalnych, 
które można podzielić na kilka mniejszych odrębnych lokali i które 
wymagają remontu z rodzinami chętnymi do poniesienia kosztów 
remontu (tzw. „samoremont”) 

Mieszkania do samoremontu to instrumenty, którymi można zatrzymywać i przyciągać 

ludzi młodych do Sopotu.  

Działanie to dotyczyć ma zarówno mieszkańców Sopotu, jak i osób, które są gotowe 

przemeldować się do Sopotu. 

Wobec faktu, iż zwalniane lokale mieszkalne znajdują w złym stanie technicznym, a ich 

remont wymaga dużych nakładów finansowych, stanowiących duże obciążenie dla 

budżetu Miasta Sopotu, należy opracować zasady ich wynajmowania w zamian za 

wykonanie remontu w całości lub w części przez przyszłego najemcę na jego koszt i jego 

staraniem.  

W przypadku dużych samodzielnych lokali mieszkalnych działaniem korzystnym będzie 

ich podział na dwa lub więcej samodzielnych mieszkań, co spowoduje zwiększenie liczby 

lokali samodzielnych. Należy rozważyć możliwość udostępnienia ich do remontu i 

podziału na rzecz rodzin zajmujących obecnie lokale komunalne lub własnościowe, które 

są zbyt małe w stosunku do obecnych potrzeb rodziny.  
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Tzw. „samoremont” może być również dużą szansą dla młodych małżeństw z dziećmi, 

które nie posiadają własnego mieszkania i nie mają zdolności kredytowej, aby kupić 

mieszkanie na wolnym rynku. 

Ze względów bezpieczeństwa wykonanie dokumentacji projektowej podziałów i remontów 

oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń należy pozostawić w gestii Miasta Sopotu.   

Z tych samych powodów należy rozważyć ewentualne pozostawienie w gestii Miasta 

Sopotu wykonanie niektórych robót budowlanych w remontowanych lokalach (roboty 

konstrukcyjne i niektóre instalacyjne).   

Powyższe rozwiązania przyniosą obopólne korzyści zarówno gminie, jak i potencjalnym 

najemcom. Miasto Sopot znacznie zredukuje wysokość środków finansowych 

angażowanych w celu przygotowania zwolnionych lokali mieszkalnych do ponownego 

zasiedlenia, natomiast przyszli najemcy zamieszkają w samodzielnych mieszkaniach, 

ponosząc z pewnością niższe koszty ich przystosowania do zamieszkania niż w 

przypadku zakupu mieszkania u dewelopera. 

Również możliwy jest wariant samoremontu bez podziału mieszkania, przeznaczonego 

dla 1 gospodarstwa domowego. 

 

3.9.2.2 Dopuszczenie zamian na lokale mieszkalne znajdujące się poza 
Sopotem 

Aktualnie zamiany mieszkań mogą odbywać się jedynie w ramach Sopotu. Należy 

rozważyć rozszerzenie ich dopuszczalności na tereny Gdańska i Gdyni, a być może 

również na obszar całego kraju. Dopuszczalność takiej zamiany może być uwarunkowana 

np. profilem społeczno-ekonomicznym rodziny, która miałaby być zameldowana na 

terenie Sopotu. Jeżeli na terenie Sopotu zameldowana zostałaby rodzina wielodzietna, 

będzie to korzystne z punktu widzenia zjawisk demograficznych, które scharakteryzowano 

w wcześniejszej części dokumentu. Byłoby to szczególnie korzystne, gdyby prowadziło do 

zameldowania się w Sopocie takiej rodziny w dużym lokalu, którego gmina nie sprzedała 

w drodze przetargu. 

 

3.9.2.3 Realizacja zamian w obrębie Sopotu, ukierunkowanych terytorialnie 

W celu pozyskania przez Miasto Sopot mieszkań w konkretnej lokalizacji (kwestia 

wpływania na spadek liczby mieszkańców konkretnych rejonów Sopotu) proponuje się 

prowadzenie zamian odpowiednio ukierunkowanych. Przez odpowiednie ukierunkowanie 

terytorialne zamian rozumie się tutaj takie kształtowanie zamian lokali, w ramach których 

Miasto Sopot uzyskiwałoby mieszkania w tych rejonach miasta, w których chciałoby 

relatywnie zwiększyć liczbę mieszkańców, a oddawałoby lokale w takim rejonach, w 
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których potrzeba dbania o liczbę mieszkańców nie jest tak istotna. Wymaga to podjęcia 

wcześniejszych decyzji o tym, w jaki sposób spadek ludności w poszczególnych rejonach 

miasta ma wpływać na lokalizację zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu. 

 

3.9.2.4 Realizacja zamian mieszkań komunalnych nakierowana na 

pozyskiwanie rodzin o wielkości co najmniej 2+2 
50

 bez możliwości 
wykupów 

Dzięki temu działaniu pozyskiwane będą rodziny o strukturze najbardziej korzystnej z 

punktu widzenia wpływu na wzrost liczby ludności w mieście i zmianę struktury grup 

ekonomicznych (wiek przedprodukcyjny/produkcyjny/poprodukcyjny). 

 

3.9.2.5 Realizacja wymian i zamian na mieszkania położone na parterze lub 
na najniższej możliwej kondygnacji w budynkach pozbawionych 
wind 

Ze względu na spodziewany wzrost wśród najemców osób starszych proponuje się takie 

ukierunkowania wymian i zamian, aby pozyskiwać w budynkach pozbawionych wind 

(zdecydowana większość zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu) mieszkań położonych 

na parterze lub najniższej możliwej kondygnacji w celu ułatwienia życia starszym 

najemcom. 

 

3.9.2.6 Aktywne poszukiwanie przez Miasto Sopot możliwości zamian ze 
starszymi mieszkańcami Sopotu, którzy prowadzą jednoosobowe 
gospodarstwo domowe w mieszkaniach o dużym metrażu 

Działanie to polegałoby na wyszukiwaniu przez Miasto Sopot starszych osób 

prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe i proponowaniu im zamiany ich 

mieszkań na mniejsze mieszkania z zasobu mieszkaniowego Miasta Sopotu. 

 

3.9.2.7 Intensyfikacja wymian „z urzędu” 

Zamiany będą odbywać się również na podstawie propozycji złożonej najemcy przez 

Urząd Miasta Sopotu. Będą to zamiany na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub 

niższym standardzie, znajdujący się w zasobie mieszkaniowym Miasta Sopotu celem 

uniknięcia rozwiązana dotychczasowej umowy najmu z tytułu zaległości i wystąpienia do 

sądu o nakazanie opróżnienia lokalu. 

 

                                                

50
  Dwoje rodziców/opiekunów z co najmniej dwójką dzieci. 
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3.9.3 Inne proponowane działania 

3.9.3.1 Promowanie wspólnego zamieszkiwania jako idei pozytywnej 

(Wg baz danych w mieszkaniach wspólnych zamieszkuje 430 gospodarstw domowych, 

które składają się z 950 osób.) 

 

Istnieje możliwość zmiany postrzegania wspólnego zamieszkiwania ze zjawiska 

postrzeganego raczej negatywnie w zjawisko postrzegane raczej pozytywnie. Obecnie 

Miasto Sopot stosuje i nadal będzie stosować politykę wycofywania się ze wspólnego 

zamieszkiwania i jest to oparte na konkretnych doświadczeniach, które negatywnie 

weryfikują wspólne zamieszkiwania osób niespokrewnionych. 

Niemniej poprawić jakość życia mieszkańcom lokali wspólnych można nie tylko poprzez 

ich fizyczne rozdzielenie, ale także poprzez kształtowanie postaw tych osób wobec 

wspólnego zamieszkiwania. Liczba osób zamieszkujących w lokalach wspólnych 

wskazuje, że rozwiązanie problemu wspólnego zamieszkiwania poprzez fizyczne 

rozdzielenie zajmie wiele lat, jeżeli w ogóle będzie możliwe. Taki stan rzeczy jest 

przesłanką równoczesnego podjęcia działań na rzecz zmiany postaw wobec wspólnego 

zamieszkiwania. 

 

Rozważyć należy np. promowanie idei wspólnego zamieszkiwania w pozytywnym 

kontekście w następujących specjalnych sytuacjach: 

 Zaoferowania studentom i „świeżym” absolwentom wyższych uczelni w Trójmieście 

wspólnego zamieszkiwania. Szczególnie studenci i absolwenci, którzy mieszkali w 

domach akademickich są przyzwyczajeni do wspólnego zamieszkiwania z innymi 

osobami. W ten sposób w Sopocie mogłyby być zatrzymane osoby, które studiują 

akurat w Trójmieście i które z jednej strony są już w pewien sposób zakorzenione w 

Sopocie, a z drugiej strony reprezentują grupę społeczną o generalnie dobrych 

perspektywach rozwoju zawodowego. Propozycja taka mogłaby być skierowana np. 

tylko do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. 

 Zaoferowanie wspólnego zamieszkiwania starszym osobom prowadzącym 

jednoosobowe gospodarstwa domowe jako metody wsparcia w osamotnieniu oraz 

wzajemnej pomocy w codziennych aktywnościach. Inicjatywa taka mogłaby być 

rozszerzona do tzw. assisted living, tj. z udziałem wsparcia zewnętrznego dla takich 

osób (np. ze strony MOPS). 

Pomysł ten jest zgodny z założeniami do nowej ustawy o pomocy społecznej w 

punkcie dotyczącym świadczenia usług socjalnych i organizacji pomocy w 
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mieszkaniach treningowych i mieszkaniach wspomaganych (dedykowanych dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, częściowo niesamodzielnych i wymagających 

wsparcia w formie usług opiekuńczych). 

 

Dodatkowo Miasta Sopot rozważyć może oddanie w najem mieszkań wspólnych: 

 usamodzielniającym się wychowankom domów dziecka oraz  

 osobom korzystającym z indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, dla 

których taka formuła zamieszkiwania – mimo, że obiektywnie trudniejsza niż 

samodzielne zamieszkiwanie – jest bardzo istotną poprawą warunków życiowych. 

 

3.9.3.2 Rozważanie możliwości zawarcia umowy najmu do mieszkania 
zamieszkałego przez starszego najemcę wymagającego opieki 
osobom spokrewniony 

Opieka nad chorymi sprawowana np. przez wnuków i inne osoby w zamian za uzyskanie 

tytułu prawnego do mieszkania. Pomysł wymagałby stworzenia szczelnego systemu 

monitorującego, aby nie dochodziło do nadużyć i nieuczciwości ze strony opiekuna. 

 

3.9.3.3 Odnawianie umów najmu mieszkań komunalnych po spłaceniu 
zadłużenia (dla umów wypowiedzianych przez Miasto Sopot) 

Proponuje się odnawianie umów z osobami, które odpracowały zaległości czynszowe, a 

miały wypowiedzianą przez gminę umowę najmu. Odpracowanie długu może być 

traktowane jako uzyskanie przez takiego najemcę nowego poziomu świadomości i 

poczucia odpowiedzialności. Powinno to stanowić dla Miasta Sopotu wystarczającą 

gwarancję, że najemca nie chce utracić ponownie mieszkania. W ten sposób można 

zapobiegać eksmisjom z prawem do lokalu socjalnego, które nie likwidują problemu, a 

generują nowe problemy związane z wydłużającą się listą oczekujących na lokale 

socjalne. Dodatkowo osoby, które odpracowały zadłużenie czynszowe, a nie mają 

możliwości przedłużenia umowy najmu czują się pokrzywdzone i będą w przyszłości miały 

obniżoną motywację do niezadłużania zajmowanego lokalu. 

Realizację tego pomysłu należy połączyć z systemem dodatkowych dopłat/zniżek w 

opłatach czynszowych dla osób najuboższych. 

 

3.9.3.4 Wsparcie dla powstania prywatnego domu seniora jako elementu 
optymalizacji wykorzystania zasobu komunalnego. 

Najemcy mieszkań komunalnych, mając możliwość skorzystania z usług ww. domu 

seniora mogliby częściej decydować się na zwolnienie zajmowanego mieszkania. 
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Prywatny dom seniora byłby alternatywą dla osób, które oczekują wyższego standardu niż 

w Domu Pomocy Społecznej lub bardziej kameralnej atmosfery. 

 

3.9.3.5 Prowadzenie stałej akcji promującej Sopot jako miejsce do 
zameldowania i zamieszkania dla osób, które posiadają w Sopocie 2. 
mieszkanie 

Akcja ma prowadzić do zameldowania się właścicieli na terenie Sopotu. Może ona mieć 

wiele płaszczyzn. Jedną z nich może być przyciągnięcie osób, które posiadają tutaj 

kolejne mieszkanie i przechodzą na emeryturę. Korzystne warunki życia w Sopocie i 

osłabienie więzi, w związku z przejściem na emeryturę, z dotychczasowym miejscem 

zamieszkania rodzi nadzieję na pozyskanie takich osób jako mieszkańców. 
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4. Status prawny niniejszego 
dokumentu 
Niniejszy dokument jest wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy, o którym mówi Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. Poz. 150 z 2013 r.) 

w art. 21 ust. 1 pkt 2. i spełnia wymogi ww. ustawy w zakresie zawartości tematycznej dla 

ww. dokumentu (art. 21 ust. 2.). 

W dokumencie poruszone jest jednak szersze spektrum zagadnień niż to wynikające z 

zapisów ww. ustawy. Przede wszystkim dokument zawiera wyniki analiz w zakresie 

sytuacji demograficznej Sopotu i wskazuje pewne konsekwencje związane z taką, a nie 

inną sytuacją demograficzną. 
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5. Stwierdzenie autorstwa 
 

Niniejszy dokument został opracowany przez: 

 

MERITUM Doradztwo Gospodarcze - „Dogłębne analizy, trafne rozwiązania” 

właściciel: Maciej Hirsch, tel. (501) 23.63.73 

ul. Ofiar Grudnia 1970 nr 26a 

80-180 Gdańsk 

witryna: www.meritum.eu  

 

przy współpracy z: 

 Wiceprezydentem Miasta Sopotu Marcinem Skwierawskim 

 Byłym Wiceprezydentem Miasta Sopotu Bartoszem Piotrusiewiczem,  

 Skarbnikiem Miasta Sopotu Mirosławem Goślickim,  

 Naczelnikiem Wydziału Lokalowego Jolantą Stelmasiewicz 

oraz innymi urzędnikami wydziałów Urzędu Miasta Sopotu i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sopocie. 
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