
TABL. 1 (7). STAN  GEODEZYJNY a  I  KIERUNKI  WYKORZYSTANIA  POWIERZCHNI  WOJEWÓDZTWA 
Stan w dniu 1 I 

GEODESIC  STATUS
 a
  AND  DIRECTIONS  OF  VOIVODSHIP  LAND  USE 

As of 1 I 

2004 2005 

WYSZCZEGÓLNIENIE w ha 
in ha 

na 1 

mieszkańca 
b
 

w ha 

per capita
 b 

in ha 

w ha 
in ha 

na 1 

mieszkańca 
b
 

w ha 

per capita
 b 

in ha 

przyrost (+) lub 
ubytek (–) w ha 
w stosunku 
do roku 2004 
increase (+) 
or decrease 
(–) in ha in 

relation to 2004 

SPECIFICATION 

Powierzchnia ogólna c ..... 1829288 0,84 1829288 0,83 - Total area c
 

w tym:      of which: 

Użytki rolne ........................ 952055 0,43 942562 0,43 -9493 Agricultural land 

w tym:      of which: 

grunty orne, sady, łąki 
i pastwiska trwałe ...... 910788 0,42 906747 0,41 -4041 

arable land, orchards, perma-
nent meadows and pastures  

grunty rolne zabudowane 26581 0,01 22144 0,01 -4437 agricultural built-up areas 

Grunty leśne oraz zadrzewione 
i zakrzewione ................ 673196 0,31 676976 0,31 +3780 

Forest land as well as 
woody and bushy land 

Grunty zabudowane i zurba-
nizowane ....................... 79962 0,04 86204 0,04 +6242 

Built-up and urbanized 
areas 

w tym:      of which: 

tereny mieszkaniowe ..... 12642 0,01 16169 0,01 +3527 residential areas 

tereny przemysłowe ...... 3909 0,00 4348 0,00 +439 industrial areas 

tereny komunikacyjne .... 50968 0,02 50722 0,02 -246 transport areas 

użytki kopalne ............... 834 0,00 767 0,00 -67 minerals 

Grunty pod wodami ........... 69631 0,03 70440 0,03 +809 Lands under waters  

w tym powierzchniowymi 56322 0,03 57348 0,03 +1026 of which surface 

płynącymi .................. 47782 0,02 48180 0,02 +398 flowing  

stojącymi ................... 8540 0,00 9168 0,00 +628 standing  

Nieużytki ............................ 44176 0,02 43094 0,02 -1082 Wasteland 

a Patrz uwagi ogólne, ust. 1 na str. 47.   b Stan ludności w dniu 31 XII, odpowiednio dla lat 2003 i 2004.   c Obszar lądowy 
(łącznie z wodami śródlądowymi) oraz część morskich wód wewnętrznych. 

Ź r ó d ł o: dane Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 

a See general notes, item 1 on page 47.   b Population as of 31 XII, respectively for 2003 and 2004.   c Land area (including 
inland waters) as well as a part of internal waters. 

S o u r c e: data of Geodesy and Cartography Centre of Marshal’s Office of Pomorskie Voivodship in Gdańsk. 

 


