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Uwagi ogólne  General notes 

1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci 
drogowej dzielą się według przepisów ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470) na nastę-
pujące kategorie: drogi krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. Drogi publiczne ze względu na 
rodzaj nawierzchni dzielą się na drogi o nawierzchni 
twardej oraz drogi o nawierzchni gruntowej. Do dróg 
o nawierzchni twardej zalicza się drogi o nawierzch-
ni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej, klinkieru, 
betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) oraz 
drogi o nawierzchni nieulepszonej (o nawierzchni 
tłuczniowej i brukowej). 

Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż 
podano wcześniej, stanowiące połączenia miast 
będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin 
i siedzib gmin między sobą. 

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu 
lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stano-
wiące uzupełniającą sieć dróg służących miejsco-
wym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrz-
nych. 

2. Dane o pojazdach samochodowych i cią-
gnikach zarejestrowanych według stanu w dniu 
31 grudnia prezentowane są według centralnej 
ewidencji pojazdów (CEPiK) prowadzonej przez 
Kancelarie Prezesa Rady Ministrów. 

3. Informacje o komunikacji miejskiej naziem-
nej dotyczą komunikacji autobusowej, tramwajo-
wej i trolejbusowej i obejmują działalność przed-
siębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej, pu-
blicznych i prywatnych.  

Komunikacja miejska – gminne przewozy pa-
sażerskie wykonywane w granicach administracyj-
nych miasta albo miasta i gminy lub miast i gmin 
sąsiadujących (jeśli zawarły porozumienie lub 
utworzyły związek międzygminny w celu wspólnej 
realizacji publicznego transportu zbiorowego);  
w przypadku gmin miejsko-wiejskich łącznie  
z obsługą strefy wiejskiej w tych gminach; dane 
nie obejmują działalności przedsiębiorstw prowa-
dzących głównie komunikację zamiejską, a świad-
czących również usługi komunikacji miejskiej  
w niektórych miastach oraz linii komunikacyjnych 
obsługujących wyłącznie zakłady pracy. 

Przez linię komunikacyjną rozumie się trasę 
łączącą krańcowe punkty przebiegu wozów ozna-
czonych tym samym numerem lub znakiem litero-
wym. Jako długość linii komunikacyjnych przyjęto 
sumę długości wszystkich stałych dziennych linii 
autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, po 

 1. On account of functions in a road network 
public roads are divided, according to the Law 
on Public Roads dated 21 March 1985 (uniform 
text Journal of Laws 2020 item 470), into follow-
ing categories: national, regional, district and 
communal roads. The public roads are split by 
the surface type into hard-surfaced roads and 
unsurfaced roads. 

The hard-surfaced roads include improved 
hard surface roads (cobble stone, clinker, con-
crete, stone and concrete slabs, bitumen) and 
roads with unimproved surface (with macadam 
and cobbled surface). 

District roads include roads other than those 
mentioned earlier, which link district capital cities 
with commune capital cities and commune capital 
cities with other such cities. 

Communal roads include roads with a local 
significance not included in the other categories, 
which supplement the network of roads servicing 
local needs, excluding internal roads. 
2. Data on road motor vehicles and tractors 

registered as of 31 December have been pre-
sented according to central vehicle register main-
tained by the Chancellery of the Prime Minister. 
3. Information regarding urban ground 

transport concerns bus, tram and trolley bus 
communication and includes the activity of public 
and private urban transport enterprises and 
companies.  

Urban transport – gmina transport of passen-
gers carried out within the administrative borders 
of city or city and gmina or neighboring cities and 
gminas (if they signed agreement or association 
between gminas in order to implement together 
collective public transport); including service for 
rural area in urban-rural gminas; data do not 
include the activity of enterprises operating main-
ly in the scope of non-urban transport, but ren-
dering also the services in the scope of urban 
transport in some cities as well as transport lines 
exclusively servicing work places. 

Transport line is understood as a route con-
necting the extreme points of the route of  vehi-
cles marked with the same number or letter. The 
length of the transport lines is the sum of the 
length of all of the scheduled daytime bus, tram 
and trolley bus lines over which vehicles marked 
with separate numbers or letters travel. 

3. Data concerning air transport include carri-
ers of scheduled air transport (the transport of 
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których kursują wozy oznaczone odrębnymi nume-
rami lub znakami literowymi. 

4. Dane dotyczące transportu lotniczego obejmu-
ją przewoźników transportu lotniczego rozkładowego 
(transport pasażerów lub ładunków na stałych 
trasach i według stałych rozkładów lotów). Informa-
cje o przewozach ładunków transportem lotniczym 
obejmują przewozy przesyłek towarowych, poczto-
wych oraz bagażu płatnego. 

5. Dane o wypadkach drogowych obejmują 
zdarzenia mające związek z ruchem pojazdów na 
drogach publicznych, w wyniku których nastąpiła 
śmierć lub uszkodzenie ciała osób. 

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. 

passengers or freight on permanent routes and 
according to established flight schedules). Infor-
mation regarding transports of freight by air 
transport includes transports 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. 

5. A road traffic accident fatality is under-
stood as a person who died (as a result of inju-
ries 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 
medical attention. 

 




