DZIAŁ I

CHAPTER I

GEOGRAFIA

GEOGRAPHY

TABL. 1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA
GEOGRAPHIC LOCATION OF THE VOIVODSHIP
W stopniach,
minutach
i sekundach

Gmina

WYSZCZEGÓLNIENIE

Gmina

In degrees,
minutes and
seconds

W km

SPECIFICATION

In km

Najdalej wysunięte punkty granicy
województwa:

Furthest extended points of the
voivodship border:

na północ (szerokość geograficzna północna) ......................

Kotla

51o48’

x

in the north (northern geographic latitude)

na południe (szerokość geograficzna północna) ......................

Międzylesie

50o06’

x

in the south (northern geographic latitude)

na zachód (długość geograficzna wschodnia) .........................

Bogatynia

14o49’

x

in the west (eastern geographic
longitude)

na wschód (długość geograficzna wschodnia) .........................

Dziadowa
Kłoda

17o48’

x

in the east (eastern geographic
longitude)

Rozciągłość:

Extent:

z południa na północ ..................
z zachodu na wschód.................

x

o

196

form south to north

o

211

from west to east

1 42’

x

2 59’

Ź r ó d ł o: dane Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
S o u r c e: data of the Geodesy and Cartography Department of the Lower Silesian Marshal’s Office.

TABL. 2. POWIERZCHNIA I GRANICE
AREA AND BORDERS

WYSZCZEGÓLNIENIE

a

2

W liczbach
bezwzględnych
In absolute
numbers

W odsetkach

SPECIFICATION

In percent

a

2

Powierzchnia w km ..................................

19947

x

Długość granicy w km .................................

1163

100,0

z Czechami ...............................................

434

37,3

z Niemcami ...............................................

80

6,9

lubuskim ................................................

227

19,5

lubuskie

wielkopolskim ........................................

224

19,3

wielkopolskie

opolskim ................................................

198

17,0

opolskie

z województwami:

Area in km

Length of borders in km
with the Czech Republic
with Germany
with voivodships:

a Stan w dniu 1 I 2009 r.
Ź r ó d ł o: dane Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
U w a g a. Dane dotyczące powierzchni geodezyjnej województwa według stanu w dniu 1 I 2009 r. różnią się od wcześniej wykazywanych
(patrz uwagi ogólne do działu II, pkt. 1).
a As of 1 I 2009.
S o u r c e: data of the Geodesy and Cartography Department of the Lower Silesian Marshal’s Office.
N o t e. Data referring the geodesic area voivodship as of 1 January 2009 considerably differ from that indicated (see general notes two
chapter, item 1).

