Analiza rynku nieruchomości miasta

Inowrocław

I. Ogólne wiadomości o Inowrocławiu
Inowrocław to miasto i gmina miejska w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu inowrocławskiego i
gminy wiejskiej Inowrocław. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bydgoskiego.
Inowrocław położony jest nad rzeką Noteć, na Równinie
Inowrocławskiej, w północno-wschodniej części Pojezierza
Wielkopolskiego. Jest 49. miastem w Polsce pod względem liczby
ludności. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 75
719 mieszkańców. Istotny węzeł kolejowy i drogowy. Inowrocław
jest wielobranżowym ośrodkiem przemysłowym i usługowym. Od
2013 roku w granicach miasta znajdują się miejsca pod inwestycje
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zrzeszony w Związku
Miast Polskich.
Miasto uznawane jest za stolicę Kujaw Zachodnich. W
Inowrocławiu funkcjonują sanatoria, domy uzdrowiskowe i tężnie
solankowe, przez co jest on uważany za miejscowość
uzdrowiskową. Posiada bogate złoża soli kamiennej, które
wydobywane są tutaj od czasów starożytnych. Znajdują się tu
tężnie solankowe. W kraju miasto jest uznawane za jeden z
najlepszych ośrodków leczenia chorób dróg oddechowych.
Patronką Inowrocławia jest Królowa Jadwiga.
Miasto jest dużym ośrodkiem wojskowym. W skład garnizonu wchodzi Wojskowy Port Lotniczy (stacjonują tu śmigłowce
bojowe), brygada lotnictwa oraz pułk inżynieryjny.
Inowrocław pełni funkcje ponadregionalnego ośrodka kultury. Odbywają się tu m. in.: Ogólnopolski Przegląd
Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Arlekinada (Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych) oraz Coroczny
Wojewódzki Profilaktyczny Festiwal Teatralny poPaTrz. Działają tu teatr, kina, muzea, galerie.
Jedno z najstarszych polskich miast. W czasach
starożytnych przebiegał tędy Bursztynowy Szlak. Odbywały
się tu procesy polsko-krzyżackie. Stąd pochodzili Królowie
Polski: Władysław I Łokietek i Kazimierz Wielki. Z
inowrocławskiego zamku król Władysław Jagiełło
prowadził "Wielką Wojnę" z Zakonem Krzyżackim w 1410
roku
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Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

inowrocławski

Gmina

gmina miejska

Data założenia

ok. 1120

Prawa miejskie

1237/1238

Prezydent

Ryszard Brejza

Powierzchnia

30,42 km²
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Wysokość

85-100 m n.p.m.

Populacja (2012)
• liczba ludności
• gęstość

75 719[1]
2 491,8 os./km²

Strefa numeracyjna

(+48) 52

Kod pocztowy

88-100 do 88-110 i 88-115

Tablice rejestracyjne CIN

II. Zaludnienie
Inowrocław jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym na Kujawach Zachodnich. Obecnie miasto liczy ponad 75
tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar 30,42 km.
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Liczba ludności w latach 2004-2011:

Wykres liczby ludności Inowrocławia na przestrzeni ostatnich 110 lat.
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III. Zatrudnienie
Na dzień 31 grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Inowrocławiu zarejestrowanych było 15.269
bezrobotnych, w tym 7.098 z terenu Inowrocławia (z tego
3.932 to kobiety).
20,4 % bezrobotnych z Inowrocławia posiadało prawo do
zasiłku.
Natomiast struktura bezrobotnych zarejestrowanych w
PUP w Inowrocławiu na koniec grudnia 2012 r.
przedstawiała się następująco:
- bezrobotne kobiety - 8.523
- bezrobotni z prawem do zasiłku - 3.122
- bezrobotni zamieszkali na wsi - 5.391
- bezrobotni do 25-roku życia - 3.011
- długotrwale bezrobotni - 8.788
- bezrobotni powyżej 50-roku życia - 3.103
- bezrobotni niepełnosprawni - 558
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IV. Rynek nieruchomości w mieście Inowrocław
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Mapa miasta Inowrocław.
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