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1. Drogi publiczne na podstawie znowelizo-

wanych przepisów ustawy o drogach publicz-
nych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086 z poźn. zm.) dzielą się na następują-
ce kategorie: drogi krajowe, wojewódzkie, po-
wiatowe i gminne. 
Do dróg krajowych zalicza się: 

– autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące 
w ich ciągu do czasu wybudowania autostrad  
i dróg ekspresowych, 

– drogi międzynarodowe, 
– drogi stanowiące inne połączenia zapewniające 

spójność sieci dróg krajowych, 
– drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść 

granicznych obsługujących ruch międzynaro-
dowy osobowy i ciężarowy, 

– drogi alternatywne dla autostrad płatnych, 
– drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych 

aglomeracji miejskich, 
– drogi o znaczeniu obronnym. 

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi (poza 
krajowymi) stanowiące połączenia między miastami, 
mające znaczenie dla województwa i drogi o zna-
czeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. 

Do dróg powiatowych zalicza się drogi (poza 
krajowymi i wojewódzkimi) stanowiące połączenia 
miast będących siedzibami powiatów z siedziba-
mi gmin i siedzib gmin między sobą. 

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znacze-
niu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 
stanowiące uzupełniającą sieć dróg (poza krajo-
wymi, wojewódzkimi i powiatowymi) służącą 
miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych. 

Do dróg miejskich zaliczono drogi (ulice) leżą-
ce w granicach administracyjnych miast. 

Do dróg zamiejskich zaliczono drogi leżące 
poza granicami administracyjnymi miast. 

2. Transport samochodowy zarobkowy obej-
muje podmioty, w których usługi transportu samo-
chodowego stanowią podstawową działalność 
gospodarczą, z tym że dane o przewozach pasa-
żerów nie obejmują przewozów taborem komuni-
kacji miejskiej (w tym taksówkami). 
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1. Public roads are divided on the basic of 
amended provisions to the Law on Public Roads 
(Journal of Laws 2004 No. 204, item 2086 with 
later amendments) into following categories: 
national, voivodship, powiat and gmina roads. 

National roads include: 
– motorways and expressways as well as roads 

which are designated to become motorways 
and expressways, 

– international roads, 
– roads which are other links ensuring the effi-

ciency of the national road network, 
– approach roads to generally accessible border 

crossings servicing international passenger and 
freight traffic, 

– roads which are an alternative to toll motor-
ways, 

– roads which are bypasses around large urban 
agglomerations, 

– roads with a military significance. 
Voivodship roads include roads (excluding 

national) which are links between cities, have a 
large significance for the voivodship and roads 
with a military significance not included among 
national roads. 

Powiat roads include roads (excluding national 
and voivodship roads), which link powiat capital 
cities with gmina capital cities and gmina capital 
cities with other such cities. 

Gmina roads include roads with a local signifi-
cance not included in the other categories, com-
plementing the roads network (excluding domes-
tic, voivodship and powiat roads) serving regional 
needs, excluding interior roads. 

Municipal roads include roads (streets) located 
within the administrative boundaries of cities. 

Non-municipal roads include roads located 
outside the administrative boundaries of cities. 

2. Hire or reward road transport includes 
entities in which road transport services comprise 
the basis economic activity but data regarding 
transport of passengers do not include transport 
by urban road transport fleet (of which taxis). 
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3. Informacje o przewozach ładunków trans-
portem lotniczym obejmują przewozy przesyłek 
towarowych, pocztowych oraz bagażu płatnego. 

4. Dane o wypadkach drogowych obejmują 
zdarzenia mające związek z ruchem pojazdów na 
drogach publicznych, w wyniku których nastąpiła 
śmierć lub uszkodzenie ciała osób. Każdy wypa-
dek drogowy jest wynikiem najczęściej kilku 
przyczyn (przyjęto maksymalnie 5), w związku 
z czym suma przyczyn jest większa od liczby 
wypadków. 

Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego 
uznano osobę zmarłą (w wyniku doznanych obra-
żeń) na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni. 

Za ranną ofiarę wypadku drogowego uznano 
osobę, która doznała obrażeń ciała i otrzymała 
pomoc lekarską. 

5. Placówki pocztowe obejmują: placówki 
pocztowe, agencje pośrednictwa, oddziały i kioski 
(obsługiwane przez pracowników operatora 
publicznego). 

3. Information regarding transport of freight by 
air transport includes transport of cargo, mail 
and paid baggage. 

4. Data regarding road traffic accidents cover 
events connected with the movement of vehicles 
on public roads as a result of which death or 
injury occurred. Every road traffic accident usually 
has several causes (a maximum of 5 was 
adopted) in connection with which the sum of 
causes is greater than the number of accidents. 

A road traffic accident fatality is understood 
as a person who died (as a result of injuries 
incurred) at the scene of the accident or within the 
course of 30 days. 

A road traffic accident injury is understood as 
a person who incurred injuries and received medi-
cal attention. 

5. Post offices include post offices, as well as 
agencies, intermediaries, branches and stalls 
(serviced by personnel of the public operator).  

 

 

 

 


