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Transport w województwie pomorskim w 2009 r. 

Przedsiębiorstwa transportowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób mające siedzibę na terenie województwa pomorskiego 
przewiozły łącznie blisko 7 mln ton ładunków, co oznacza spadek o 20,6% w stosunku do 2008 r. W komunikacji krajowej 
96 przedsiębiorstw transportowych przewiozło 4394,5 tys. t, a w międzynarodowej 72 przedsiębiorstwa przewiozły 2533,5 tys. t 
(w 2008 r. odpowiednio: 103 przedsiębiorstwa i 5469,3 tys. t ładunków oraz 87 i 3252,6 tys. t). Niższa niż rok wcześniej była też 
wielkość ładunków w komunikacji międzynarodowej – spadek o 22,1% w stosunku do 2008 r. Udział komunikacji międzynaro-
dowej w ogólnej wielkości przewiezionych ładunków wyniósł 36,6% i był nieznacznie niższy niż rok wcześniej (spadek o 0,7 punktów 
procentowych). Średnia odległość przewozu jednej tony ładunków w 2009 r. wyniosła 126,6 km w komunikacji krajowej i 1337,4 km 
w komunikacji międzynarodowej (rok wcześniej odpowiednio: 235,4 km i 1609,1 km).  

Spośród 835 samochodów ciężarowych i 1488 ciągników siodłowych będących w ewidencji przedsiębiorstw transportowych, 
homologację EURO-1 lub EURO-2 posiadało 526 samochodów i 1318 ciągników. Stanowiło to 63,0% ogółu własnych samo-
chodów ciężarowych (wzrost o 11,6 punktu procentowego w stosunku do 2008 r.) oraz 88,6% ogółu ciągników siodłowych 
(wzrost o 8,3 punktu procentowego).  
 
Tabl. 2. Przewozy ładunków i pasażerów transportem samochodowym  

Ogółem W tym w komunikacji międzynarodowej 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

2008 2009 2008 2009 

Przewozy ładunków w tys. t ..................................................  8722 6928 3253 2533 

Przewozy pasażerów a w tys. ...............................................   45801 36817 69 16 

w tym w komunikacji regularnej i regularnej specjalne .....  45358 36413 59 12 
a Bez komunikacji miejskiej. 

 

Transportem samochodowym (bez komunikacji miejskiej) przewieziono 36,8 mln pasażerów, o 19,6% mniej niż w 2008 r., 
natomiast w komunikacji międzynarodowej liczba pasażerów zmniejszyła się o 76,8%. Zdecydowaną większość pasażerów 
komunikacji międzynarodowej (35,6%) stanowili podróżujący z i do Rosji. Liczba autobusów eksploatowanych poza komunikacją 
miejską zmniejszyła się o 34 szt. 

Komunikacją miejską w 2009 r. przewieziono 3,6 mln pasażerów - o 52,8% mniej niż rok wcześniej.  
W województwie pomorskim odnotowano 2845 wypadków drogowych z ofiarami w ludziach, w których poszkodowanych zo-

stało 3891 osób, w tym 184 osoby zginęły. 
 
 



 

 

Pasażerowie obsłużeni 
przez Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
tys.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ruch krajowy

Ruch międzynarodowy

2009

Tabl. 3. Ruch samolotów i pasażerów a  w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy  
Pasażerowie 

Starty/ lądowania samolotów 
przybyli odprawieni WYSZCZEGÓLNIENIE 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

O G Ó Ł E M .................................................... 31072 28450 981818 944406 969245 953498 
Ruch krajowy .................................................  11198 9964 122797 115059 123371 113525 
Samoloty polskie .............................................. 8894 9616 121971 114028 122432 112150 
Samoloty obce ................................................. 2304 348 826 1031 939 1375 
Ruch międzynarodowy .................................. 19874 18486 859021 829347 845874 839973 
Samoloty polskie .............................................. 3310 2778 91934 56942 89323 57709 
Samoloty obce ................................................. 16564 15708 767087 772405 756551 782264 

w tym loty regularne ..................................... 14178 14076 693115 706140 682462 715174 
a W lotach komunikacyjnych. 

 

Łączna liczba startów i lądowań w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy wyniosła 28,5 tys. (spadek o 8,4% w stosunku 
do 2008 r.). Port obsłużył (przyjazdy i wyjazdy) 1897,9 tys. pasażerów, o 2,7% mniej niż w poprzednim roku. W ruchu krajowym 
liczba pasażerów zmniejszyła się o 7,1%, a w ruchu międzynarodowym o 2,1%. W ogólnej liczbie pasażerów obsłużonych 
w Gdańsku udział pasażerów przewiezionych w komunikacji krajowej wyniósł 12,0% i był niższy o 0,6 punktu w porównaniu 
z 2008 r.  
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