
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 

2006 2007 

WYSZCZEGÓLNIENIE w ha 

in ha 

na 1 miesz-

kańca 
b
 w ha 

per  capita
 b           

in ha 

przyrost (+) lub 
ubytek (–) w ha 
w stosunku 
do roku 2006 

increase (+) or 
decrease (–) in 
ha in relation 

to 2006 

SPECIFICATION 

Powierzchnia ogólna c ..... 1831425 1831036 0,83 -389 Total area c
 

w tym:     of which: 

Użytki rolne ........................ 938004 937654 0,43 -350 Agricultural land 

w tym:     of which: 

grunty orne, sady, łąki 
i pastwiska trwałe ..... 903918 902826 0,41 -1092 

arable land, orchards, per-
manent meadows and 
pastures  

grunty rolne zabudowane 21305 22125 0,01 +820 agricultural built-up areas 

Grunty leśne oraz zadrzewione 
i zakrzewione ................ 679468 681557 0,31 +2089 

Forest land as well as 
woody and bushy land 

Grunty zabudowane i zurba-
nizowane ....................... 88091 86636 0,04 -1455 

Built-up and urbanized 
areas 

w tym:     of which: 

tereny mieszkaniowe ..... 16718 15575 0,01 -1143 residential areas 

tereny przemysłowe ...... 4596 4726 0,00 +130 industrial areas 

tereny komunikacyjne .... 50776 50444 0,02 -332 transport areas 

użytki kopalne ............... 754 725 0,00 -29 minerals 

Grunty pod wodami ........... 73287 73139 0,03 -148 Lands under waters  

w tym powierzchniowymi 57975 58129 0,03 +154 of which surface waters 

płynącymi .................. 48509 49166 0,02 +657 flowing  

stojącymi ................... 9466 8963 0,00 -503 standing  

Nieużytki ............................ 42996 42821 0,02 -175 Wasteland 

a Patrz uwagi ogólne, ust. 1 i 2 na str. 55.   b Stan ludności w dniu 31 XII 2006 r.   c Obszar lądowy (łącznie z wodami 
śródlądowymi) oraz część morskich wód wewnętrznych. 
Ź r ó d ł o: dane Departamentu Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 

a See general notes, item 1 and 2 on page 55.   b Population as of 31 XII 2006.   c Land area (including inland waters) 
as well as a part of internal waters. 

S o u r c e: data of Voivodship Property Department of the Marshal Office of Pomorskie Voivodship in Gdańsk. 

 


