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TABL. 5(246). LINIE  REGULARNEJ  KOMUNIKACJI  AUTOBUSOWEJ a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 REGULAR  BUS  COMMUNICATION  LINES a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 SPECIFICATION 

     
Krajowe: liczba.............................  2909 2084 2137 National: number 

  długość w km ................  117767 106939 108940   length in km 

dalekobieżne:  liczba.............  52 86 87 long distance: number 

długość w km 14531 31833 32995   length in km 

regionalne: liczba ..................  372 299 260 regional: number 

  długość w km......  28219 23448 21246  length in km 

podmiejskie: liczba................  2409 1665 1744 suburban: number 

 długość w km ...  74319 51107 53841 length in km 

  miejskie: liczba .....................  76 34 46 urban: number 

   długość w km.........  698 551 858  length in km 

Międzynarodowe: liczba...............  21 19 22 International: number 

  długość w km..  17210 19916 28675  length in km 
 

a Przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób prowadzących regularną komunikację w ruchu krajowym i międzynarodowym; bez 

przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. 

a Entities employing more than 9 persons providing regular national and international connections; excluding municipal public transport 

services. 

TABL. 6(247). TRANSPORT  SAMOCHODOWY  ZAROBKOWY a 
 HIRE  OR  REWARD  ROAD  TRANSPORT 

a
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 SPECIFICATION 

     Komunikacja krajowa    Domestic communication 

Przewozy ładunków w tys. t ............  4473,2 3814,2 4049,2 Transport of goods in thous. t 

Średnia odległość przewozu 1 t 
ładunku w km ................................  62 111 94 

Average transport distance per 
1 t in km 

Przewozy pasażerów w tys. osób ...  88829,5 70487,2 66604,6 
Transport of passengers in 

thous. 

Średnia odległość przewozu 
1 pasażera w km...........................  32 37 40 

Average transport distance per 
passenger in km 

Komunikacja międzynarodowa    International communication 

Przewozy ładunków w tys. t ............  941,7 2870,9 3644,9 Transport of goods in thous. t 

Średnia odległość przewozu 1 t 
ładunku w km ................................  673 781 816 

Average transport distance per 
1 t in km 

Przewozy pasażerów w tys. osób ...  320,2 328,4 255,0 
Transport of passengers in 

thous. 

Średnia odległość przewozu 
1 pasażera w km...........................  522 556 595 

Average transport distance per 
passenger in km 

 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób; bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. 

a Data concerns enterprises employing more than 9 persons; excluding municipal public transport services. 


