CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PODLEGAJĄCEGO OCENIE
Zasięg terytorialny opracowania obejmuje obszar zawarty w granicach administracyjnych
Wrocławia o powierzchni ok. 293 km2.
Poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące teren zajmowany przez
miasto Wrocław:
Powierzchnia
292,78 km2,
Średnia wysokość terenu
130 m n.p.m.*,
Najwyższy punkt terenu
155 m n.p.m.*,
Najniższy punkt terenu
105 m n.p.m.*,
Liczba ludności (zameldowani)
631 377*,
Liczba studentów
148 237**,
Gęstość zaludnienia
2160 os./km2
Liczba łóżek w szpitalach
4830***
* - Główny Urząd Statystyczny, stan w dniu 30.06.2012 r., Warszawa 2012 r.,
** - stan dla roku akademickiego 2009/2010,
*** - Rocznik statystyczny Wrocławia 2010, Urząd statystyczny we Wrocławiu.
Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego, miastem na prawach powiatu. Zajmuje
powierzchnię niemal 293 km2. Długość granic administracyjnych miasta wynosi
106,7 km. Średnia wysokość terenu Wrocławia jest rzędu 130 m n.p.m. (najwyżej
położony punkt miasta znajduje się na wysokości 150m n.p.m. – rejon Maślice, natomiast
najniżej położony na wysokości 105 m n.p.m. – rejon Pracze Odrzańskie).
Liczba mieszkańców miasta wynosi 631 377, natomiast gęstość zaludnienia
2160 os./km2.
Największe skupiska ludności oraz gospodarstwa zbiorowe, takie jak domy dziecka, domy
pomocy społecznej, klasztory, internaty, akademiki, itp. zlokalizowane są głównie
w centrum, a także w południowej i północno – wschodniej części miasta.
Wrocław dzieli się administracyjnie na 48 osiedli, stanowiących jednostki pomocnicze
miasta. Niegdyś miasto składało się z 5 dzielnic: Psie Pole, Śródmieście, Stare Miasto,
Krzyki, Fabryczna, które obecnie nie posiadają własnej osobowości prawnej, stanowią
jednak nadal kryterium organizacji wielu urzędów i instytucji.
Tabela 1.

Liczba ludności Wrocławia w podziale na dzielnice.

Dzielnica

Ludność
(ogółem)

Ludność
(mężczyźni)

Ludność
(kobiety)

Fabryczna
Krzyki
Psie Pole

198 531
169 282
94 913

93 055
78 502
45 117

105 476
90 780
49 796

Stare Miasto

51 729

23 399

28 330

Śródmieście
116 922
54 554
62 368
* Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan w dniu 30.06.2012 r., Warszawa 2012 r.

Rysunek 1.

Osiedla Wrocławia w obrębie miasta.

W strukturze użytkowania gruntów Wrocławia, zgodnie z danymi zamieszczonymi na
stronie internetowej www.wroclaw.pl, dominują tereny zieleni, które zajmują łącznie ok.
50,7% powierzchni miasta. Do gruntów tych zaliczone zostały tereny użytków rolnych
oraz lasy i zadrzewienia.
Tereny osiedlowe zajmują 85,08 km2, tereny komunikacji 24,48 km2, natomiast grunty
pod wodami – 10,07 km2 w granicach administracyjnych miasta.
Przez Wrocław przepływa 5 większych rzek: Odra (26 km w granicach miasta) i 4 jej
dopływy, które zasilają ją w granicach miasta: Ślęza (16km w granicach miasta), Oława
(8 km w granicach miasta), Bystrzyca (15 km w granicach miasta) oraz Widawa (20 km
w granicach miasta). Ponadto Wrocław jest miastem 12 wysp i ponad 100 mostów.
We Wrocławiu mieści się wiele szkół, a całkowita liczba uczniów wynosi ok. 87 000 osób.
Na terenie miasta funkcjonuje 25 szkół wyższych, zarówno państwowych jak
i prywatnych (dane dla roku szkolnego 2009/2010).
Najwięcej szpitali znajduje się w centrum oraz w części północnej miasta. Najdalej
wysuniętym na południe obiektem szpitalnym jest szpital na Brochowie.

