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TABL. 5(237). LINIE  REGULARNEJ  KOMUNIKACJI  AUTOBUSOWEJ a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 REGULAR  BUS  COMMUNICATION  LINES a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

     
Krajowe: liczba .............................. 2909 2481 2236 National: number 

  długość w km.................. 117767 101823 101768   length in km 

dalekobieżne:  liczba.............. 52 44 68 long distance: number 

długość w km 14531 12361 23606   length in km 

regionalne: liczba ................... 372 352 324 regional: number 

  długość w km ...... 28219 26266 22772  length in km 

podmiejskie: liczba................. 2409 2004 1770 suburban: number 

 długość w km .... 74319 62389 54572 length in km 

  miejskie: liczba ...................... 76 81 74 urban: number 

   długość w km ......... 698 807 818  length in km 

Międzynarodowe: liczba................ 21 20 17 International: number 

  długość w km... 17210 16200 11965  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(238). TRANSPORT  SAMOCHODOWY  ZAROBKOWY a 
 HIRE  OR  REWARD  ROAD  TRANSPORT 

a
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

     Komunikacja krajowa    Domestic communication 

Przewozy ładunków w tys. t ............  4473,2 2776,6 2548,4 Transport of goods in thous. t 

Średnia odległość przewozu 1 t 
ładunku w km ................................  62 103 110 

Average transport distance per 
1 t in km 

Przewozy pasażerów w tys. osób ...  88829,5 75461,4 76818,4 
Transport of passengers in 

thous. 

Średnia odległość przewozu 
1 pasażera w km ...........................  32 34 35 

Average transport distance per 
passenger in km 

Komunikacja międzynarodowa    International communication 

Przewozy ładunków w tys. t ............  941,7 1089,5 1924,3 Transport of goods in thous. t 

Średnia odległość przewozu 1 t 
ładunku w km ................................  673 801 785 

Average transport distance per 
1 t in km 

Przewozy pasażerów w tys. osób ...  320,2 263,0 276,4 
Transport of passengers in 

thous. 

Średnia odległość przewozu 
1 pasażera w km ...........................  522 475 425 

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. 


