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PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WEDŁUG NOMENKLATURY 

JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) W 2016 R.

Stan w dniu 1 I

DIVISION OF THE DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP ACCORDING TO THE NOMENCLATURE 

OF TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICAL PURPOSES (NTS) IN 2016

As of 1 I

Liczba powiatów; liczba miast na prawach powiatu
a

Udział w ogólnej liczbie ludności  w %

Number of powiats; number of cities with powiat status
a

Share in total number of population  in %

26 ; 4

7,6%
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PODREGIONY (NTS 3)

SUBREGIONS (NTS 3)

01 Podregion jeleniogórski

Powiaty   Powiats (NTS 4)

   bolesławiecki (6)

   jaworski (6)

   jeleniogórski (9)

   kamiennogórski (4)

   lubański (7)

   lwówecki (5)

   zgorzelecki (7)

   złotoryjski (6)

Miasto na prawach powiatu (NTS 4)

City with powiat status (NTS 4)

   Jelenia Góra (1)

8 ; 1

19,6%

02 Podregion legnicko-głogowski

Powiaty  Powiats (NTS 4)

   głogowski (6)

   górowski (4)

   legnicki (8)

   lubiński (4)

   polkowicki (6)

Miasto na prawach powiatu (NTS 4)

City with powiat status (NTS 4)

   Legnica (1)

W nawiasach podano liczbę gmin (NTS 5), dla m. Wrocław również liczbę dzielnic.
Number of gminas (NTS 5) is given in parentheses, for Capital city Wrocław number of districts as well.

a Stan w dniu 31 XII 2015 r.; odpowiednio: dla województwa - udział w kraju, dla podregionów - udział w województwie.
a As of 31 XII 2015; respectively: for voivodship - share in country, for subregions - share in voivodship.

5 ; 1

15,5% 8 ; -

20,0%

5 ; 1 

23,0%

03 Podregion wałbrzyski

Powiaty  Powiats (NTS 4)

   dzierżoniowski (7)

   kłodzki (14)

   świdnicki (8)

   wałbrzyski (8)

   ząbkowicki (7)

Miasto na prawach powiatu (NTS 4)

City with powiat status (NTS 4)

   Wałbrzych (1)

04 Podregion wrocławski

Powiaty  Powiats (NTS 4)

   milicki (3)

   oleśnicki (8)

   oławski (4)

   strzeliński (5)

   średzki (5)

   trzebnicki (6)

   wołowski (3)

   wrocławski (9)

- ; 1

21,9%

05 Podregion m. Wrocław
Miasto na prawach powiatu (NTS 4)
City with powiat status (NTS 4)
   Wrocław (1; 5)




