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TRANSPORT
W WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM  W  2008  R.

Przy publikowaniu danych Urz du Statystycznego prosimy o podanie ród a.

Podstawowym ród em informacji o transporcie jest sprawozdawczo  G ównego Urz du Statystycznego.
Informacj  opracowano na podstawie sprawozda :

T-03r – sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci gnikach rolniczych, przyczepach i naczepach,
T-06 – sprawozdanie o pasa erskim transporcie drogowym
oraz w zakresie dróg publicznych – na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Informacje o pojazdach samochodowych i ci gnikach zarejestrowanych opracowano na podstawie danych organów
rejestruj cych pojazdy (starostw powiatowych, a dla Warszawy – dzielnic) uj tych w systemie „Pojazd”.

***

Drogi publiczne – stan w dniu 31 XII

W 2008 r. w województwie mazowieckim d ugo  dróg publicznych o twardej nawierzchni wynios a

31011,8 km (wzrost o 1,5% w stosunku do ubieg ego roku), z czego 93,4% stanowi y drogi o nawierzchni

twardej ulepszonej. Drogi miejskie stanowi y 19,9%, a drogi zamiejskie 80,1% ogó u dróg. Na 100 km2 po-

wierzchni województwa przypada o 87,2 km (w Polsce – 83,5 km) dróg publicznych o twardej nawierzchni,

tj. o 1,3 km wi cej ni  w 2007 r. Pod wzgl dem g sto ci sieci dróg województwo mazowieckie znajdowa o

si  na ósmym miejscu w kraju.

W ci gu dróg publicznych znajdowa o si  2813 mostów i wiaduktów, 6 przepraw promowych oraz 77

tuneli i przej  podziemnych.

Drogi publiczne o twardej nawierzchni
Stan w dniu 31 XII
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Pojazdy samochodowe1 i ci gniki zarejestrowane – stan w dniu 31 XII

W województwie mazowieckim w 2008 r. ogólna liczba pojazdów samochodowych i ci gników zareje-

strowanych wynios a 3359148 szt. i by a o 9,5% wi ksza ni  przed rokiem.

Liczba samochodów osobowych by a o 10,2% wi ksza w stosunku do roku poprzedniego i wynosi a

2518855 szt. Na 1000 ludno ci przypada y 484 samochody, czyli o 44 pojazdy wi cej ni  w 2007 r. W ogól-

nej liczbie zarejestrowanych samochodów osobowych najwi cej (38,7%) stanowi y pojazdy o dopuszczalnej

masie ca kowitej do 1399 kg, a najmniej (13,0%) pojazdy o masie 1900 kg i wi kszej (w 2007 r. odpowiednio

42,2% i 10,2%).

Liczba samochodów ci arowych ( cznie z ci arowo-osobowymi) wynios a 458817 szt. (o 5,4% wi -

cej ni  przed rokiem). Najwi kszy udzia , bo 77,8% stanowi y samochody o adowno ci poni ej 1,5 tony, a

tylko 4,0% przypada o na pojazdy o adowno ci 10 ton i wi kszej.

Od wielu lat obserwuje si  tendencj  wzrostow  liczby ci gników siod owych i balastowych – w 2008 r.

liczba tych pojazdów wynios a 48330 szt. (wzrost o 14,3% w porównaniu z 2007 r.).

Struktura zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ci gników
wed ug rodzajów pojazdów w 2008 r.
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W 2008 r. zarejestrowanych by o 13961 autobusów, tj. wi cej o 920 szt. (o 7,1%). W porównaniu z ro-

kiem poprzednim zanotowano tak e wzrost liczby: motorowerów (o 45,8%), samochodów specjalnych

(o 16,3%) oraz ci gników rolniczych (o 7,1%).

1 Bez trolejbusów.
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Poni szy wykres obrazuje zmiany w stopniu rozwoju motoryzacji w województwie mazowieckim

w latach 2000—2008.

Samochody osobowe na 1000 ludno ci
Stan w dniu 31 XII
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ród samochodów osobowych pojazdy w wieku do 5 lat stanowi y 18,8% (o 1,2 pkt proc. wi cej ni

w 2007 r.), a w wieku 6–10 lat – 19,8% (o 2,3 pkt proc. mniej); najwi cej by o samochodów w wieku 11–15

lat – 22,8% (o 0,8 pkt proc. wi cej). 38,6% samochodów osobowych mia o wi cej ni  15 lat. Ponad 52%

samochodów ci arowych i ponad 68% autobusów by o w wieku powy ej 10 lat.

Struktura pojazdów samochodowych wed ug grup wieku w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

do 2 lat 6—103—5 11—15 16—20 21—30 31 lat i wi cej

Wiek pojazdów:

SAMOCHODY OSOBOWE SAMOCHODY CI AROWE AUTOBUSY

10,0%

8,8%

19,8%

22,8%

15,3%

17,7%

5,6%

10,4%

13,5%

23,9%

15,9%

11,9%

16,5%

7,9%

10,5%
7,2%

14,4%

15,1%20,1%

28,0%

4,8%

ród zarejestrowanych samochodów osobowych zmniejszy  si  udzia  samochodów z silnikami ben-

zynowymi (z 64,2% w 2007 r. do 61,4% w 2008 r.) na korzy  pojazdów z silnikami wysokopr nymi (wzrost

z 14,9% do 18,4%).
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Samochody osobowe wed ug rodzajów stosowanego paliwa
Stan w dniu 31 XII
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W 2008 r. w województwie mazowieckim po raz pierwszy2 zarejestrowano 261980 pojazdów samo-

chodowych i ci gników (o 10,6% wi cej ni  przed rokiem), z czego 79,5% to samochody osobowe.

Pojazdy samochodowe i ci gniki zarejestrowane po raz pierwszy
wed ug rodzajów pojazdów
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Komunikacja miejska

W 2008 r. 25 miast województwa mazowieckiego obs ugiwanych by o przez przedsi biorstwa komuni-

kacji miejskiej (o liczbie pracuj cych powy ej 9 osób). Przedsi biorstwa te wiadczy y us ugi przewozu na

liniach komunikacyjnych o cznej d ugo ci 7437 km. Mia y one do dyspozycji 2303 autobusy (wzrost w sto-

sunku do ubieg ego roku o 9,2%) o nominalnej liczbie 291,4 tys. miejsc oraz 875 tramwajów (spadek w sto-

sunku do ubieg ego roku o 0,1%) o nominalnej liczbie 112,4 tys. miejsc.

2 Dane obejmuj  zarówno pojazdy fabrycznie nowe, jak i pojazdy u ywane sprowadzone z zagranicy, dla których doko-
nano pierwszej rejestracji w kraju.
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Zmniejszy  si  przeci tny przebieg 1 wozu w ci gu doby: autobusów z 219 do 213 km, tramwajów –

z 194 do 191 km.

Z us ug komunikacji miejskiej skorzysta o 952,1 mln pasa erów (o 1,3% mniej ni  w 2007 r.).

Tabl. 1. Komunikacja miejska
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie 2007 2008

Linie komunikacyjne w km................................................................................ 6974 7437

autobusowe .................................................................................................. 6579 7013

tramwajowe .................................................................................................. 395 424

Tabor:

autobusowy .................................................................................................. 2109 2303

tramwajowy................................................................................................... 876 875

Przewozy pasa erów (w ci gu roku) w mln .................................................... 964,6 952,1

W ogólnej liczbie poszczególnych rodzajów pojazdów komunikacji miejskiej wzrós  udzia  autobusów

przystosowanych do przewozu osób niepe nosprawnych (z 56,3% w 2007 r. do 62,8% w 2008 r.), natomiast

udzia  tramwajów utrzymywa  si  na tym samym poziomie i wynosi  5,1%.

***

Województwo mazowieckie na tle kraju w 2008 r.
Polska = 100
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Opracowanie: Wydzia  Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel. 048 362 21 01 w. 275
e-mail: t.kwiecien@stat.gov.pl
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