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W 2017 r. transportem 
autobusowym 
przedsiębiorstwaa mające 
siedzibę na terenie 
województwa pomorskiego  
przewiozły w porównaniu 
z rokiem poprzednim 
o 4,0% więcej pasażerów 
w przewozach krajowych 
oraz o 40,9% więcej 
pasażerów w komunikacji 
międzynarodowej

W 2017 r. przedsiębiorstwa 
transportowe o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób 
mające siedzibę na terenie 
województwa pomorskiego 
przewiozły w tonach 
w porównaniu z rokiem 
poprzednim o 67,0% więcej 
ładunków w przewozach 
krajowych, natomiast 
przewozy międzynarodowe 
były mniejsze o 15,3%

Transport drogowy

W komunikacji krajowej 160 przedsiębiorstw transportowych przewiozło 12155,3 tys. t 
ładunków, natomiast w komunikacji międzynarodowej 124 przedsiębiorstwa przewiozły  
5257,4 tys. t ładunków (w 2016 r. odpowiednio: 153 przedsiębiorstwa i 7277,2 tys. t oraz  
123 przedsiębiorstwa i 6203,6 tys. t). Udział wielkości ładunków przewiezionych w komunikacji 
międzynarodowej w ogólnej wielkości przewiezionych ładunków wyniósł 30,2% i był  
o 15,8 p.proc. niższy niż w 2016 r. 

Średnia odległość przewozu jednej tony ładunków w 2017 r. wyniosła 116 km w komunikacji 
krajowej i 1074 km w komunikacji międzynarodowej (rok wcześniej odpowiednio 157 km  
i 1139 km). 

Homologację EURO posiadały 803 samochody ciężarowe i 2765 ciągników siodłowych 
będących w dniu 31 grudnia 2017 r. w ewidencji przedsiębiorstw transportowych o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób w województwie pomorskim. Stanowiło to odpowiednio 84,3% 
ogólnej liczby samochodów ciężarowych (o 5,0 p.proc mniej w stosunku do 2016 r.) oraz  
95,5% ogólnej liczby ciągników siodłowych (wzrost o 1,3 p.proc. w stosunku do 2016 r.).

W komunikacji krajowej 52 przedsiębiorstwa przewiozły 28638,6 tys. pasażerów, 
a w komunikacji międzynarodowej 35 przedsiębiorstw przewiozło 64,3 tys. pasażerów  
(w 2016 r. odpowiednio: 52 przedsiębiorstwa i 27547,1 tys. pasażerów oraz 40 przedsiębiorstw  
i 45,6 tys. pasażerów). Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dyspozycji tych 
przedsiębiorstw znajdowało się 1129 autobusów (w 2016 r. – 1038 autobusów). Średnia 
odległość przewozu jednego pasażera w 2017 r. wyniosła 30 km w komunikacji krajowej  
i 893 km w komunikacji międzynarodowej (rok wcześniej odpowiednio 30 km i 1197 km). 
Większość pasażerów komunikacji międzynarodowej stanowili podróżujący do Rosji - 28,9% 
oraz Niemiec - 16,8% (w 2016 r. odpowiednio 2,6% i 22,4%).

a Bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.

Przedsiębiorstwa transportowe o liczbie pra-
cujących powyżej 9 osób mające siedzibę na 
terenie województwa pomorskiego przewiozły 
w 2017 r. łącznie 17,4 mln t ładunków - wzrost 
o 29,2% w stosunku do 2016 r.  Według stanu 
na dzień 31 grudnia 2017 r. w dyspozycji tych 
przedsiębiorstw było: 953 samochodów cięża-
rowych, 2896 ciągników siodłowych, 349 przy-
czep oraz 3446 naczep o łącznej ładowności 
106,5 tys. t.

↑29,2%
Wzrost przewozów ładunków 
transportem samochodowym 
w stosunku do 2016 r.

Transportem autobusowym przedsiębiorstwaa 
mające siedzibę na terenie województwa 
pomorskiego przewiozły 28,7 mln pasażerów.↑4,0%

Wzrost przewozów pasażerów 

transportem autobusowyma w stosunku 
do 2016 r.
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W stosunku do 2016 r. 
łączna liczba startów 
i lądowań w Porcie 
Lotniczym Gdańsk  
im. Lecha Wałęsy 
samolotów polskich 
zmniejszyła się o 0,2%, 
natomiast samolotów 
zagranicznych wzrosła 
o 6,6%

Przedsiębiorstwa 
komunikacji miejskiej 
w województwie 
pomorskim według 
stanu na 31 XII 2017 r. 
dysponowały mniejszą 
niż przed rokiem liczbą: 
autobusów – o 1,4%, 
tramwajów – o 24,9% oraz 
trolejbusów – o 4,3%

Według stanu na  
31 XII 2017 r. 
w województwie 
pomorskim, w stosunku 
do 2016 r., długość linii 
komunikacji miejskiej: 
autobusowych zmniejszyła 
się o 0,6%, tramwajowych 
zwiększyła się odpowiednio 
o 2,2%, natomiast 
trolejbusowych pozostała 
bez zmian

Tablica 1. Komunikacja miejska 
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017
Linie komunikacji miejskiej w km 3060,6 3047,4

autobusowe 2726,3 2709,6
tramwajowe 158,3 161,8
trolejbusowe 176,0 176,0

Tabor:
autobusy:

w sztukach 695 685
liczba miejsc w tys. 76,7 76,2

tramwaje: 
w sztukach 169 127
liczba miejsc w tys. 24,3 24,6

trolejbusy:
w sztukach 93 89
liczba miejsc w tys. 9,0 8,1

Przewozy pasażerów  komunikacją miejską 
(w ciągu roku) w tys.

291710 291465

Według stanu na 31 XII 2017 r. z ogólnej liczby autobusów używanych przez przedsiębiorstwa 
komunikacji miejskiej w województwie pomorskim 42,0% stanowiły pojazdy w wieku do 10 lat 
(rok wcześniej odpowiednio 44,5%)

W skali roku liczba autobusów komunikacji miejskiej przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych zwiększyła się o 3,3%, a udział w ogólnej liczbie autobusów zwiększył się 
z 92,8% w 2016 r. do 97,2% w 2017 r. Wzrosła również liczba tramwajów przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych – o 1,8% (ich udział w ogólnej liczbie tramwajów zwiększył 
się z 64,5% do 87,4%).

Transport lotniczy - dane Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Udział pasażerów przewiezionych w komunikacji krajowej w ogólnej liczbie pasażerów 
obsłużonych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy (przyjazdy i wyjazdy) wyniósł 16,2% 
i był wyższy o 2,6 p.proc. w porównaniu z 2016 r.

Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej 
w województwie pomorskim w 2017 r. 
przewiozły powszechnie dostępnymi dla 
ludności środkami komunikacji miejskiej, tj. 
autobusami, tramwajami i trolejbusami  
291,5 mln pasażerów – o 245,0 tys. mniej niż 
w 2016 r.

↓0,1%
Spadek przewozów pasażerów 
komunikacją miejską w stosunku do 
2016 r.

Łączna liczba startów i lądowań w Porcie 
Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy wyniosła 
43,4 tys., co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku 
do 2016 r. Port lotniczy obsłużył łącznie  
4611,7 tys. pasażerów (o 15,2% więcej niż przed 
rokiem ), w tym 1,1 tys. stanowili pasażerowie 
tranzytowi.

↑15,2%
Wzrost liczby pasażerów obsłużonych 
przez Port Lotniczy Gdańsk w stosunku 
do 2016 r.
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W 2017 r. Port Lotniczy Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy w skali roku 
obsłużył o 17,9% podróżnych 
więcej w komunikacji 
krajowej i odpowiednio 
o 14,8% więcej w komunikacji 
międzynarodowej

Tablica 2. Ruch pasażerów a w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

WYSZCZEGÓLNIENIE
Pasażerowie

przybyli odprawieni
2016 2017 2016 2017

O G Ó Ł E M 1998435 2303070 2002217 2307534
Ruch krajowy 271203 317686 273288 324434
Samoloty polskie 148001 159138 154246 166180
Samoloty obce 123202 158548 119042 158254
Ruch międzynarodowy 1727232 1985384 1728929 1983100
Samoloty polskie  - 3484  - 3844
Samoloty obce 1727232 1981900 1728929 1979256

a W lotach komunikacyjnych.

Wykres 1. Pasażerowie obsłużeni przez Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
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http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/transport-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/transport-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/


Powiązane opracowania

Transport - wyniki działalności w 2017 roku

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych (BDL)

Dziedzinowe Bazy Wiedzy Tranport i Łączność

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Przewozy ładunków transportem samochodowym

Przewozy ładunków transportem samochodowym w transporcie międzynarodowym

Przewozy pasażerów taborem autobusowym

Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej

Przewozy pasażerów komunikacją miejską

Długość linii komunikacji miejskiej

Przewozy pasażerów transportem lotniczym
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Opracowanie merytoryczne:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Andrzej Sirocki
Tel: 58 76 83 124
e-mail: A.Sirocki@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Zbigniew Pietrzak
Tel: 58 76 83 175
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

Opracowanie techniczne i skład komputerowy:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych; 
Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych

Informatorium
tel.: 58 76 83 210
faks: 58 76 83 270 
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

www.gdansk.stat.gov.pl/

@Gdansk_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny

Dzi kujemy e

Wszystkim respondentom, którzy wypełnili sprawozdania należą się szczególne podziękowania za 
przekazane informacje oraz poświęcony czas.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2017-roku%2C9%2C17.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/TransportLacznosc.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/OchronaPrzyrody.aspx
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/389%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/887%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/386%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1726%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/751%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/82%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/705%2Cpojecie.html
mailto:A.Sirocki%40stat.gov.pl?subject=
mailto:Z.Pietrzak%40stat.gov.pl?subject=
mailto:Z.Pietrzak%40stat.gov.pl?subject=
http://gdansk.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Gdansk_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
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