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The test results of average annual mileages of passenger cars  

in Poland in year 2014 
 

The paper is devoted to research the real average annual mileages of cars in total and broken down into: 

according to the cylinder capacity of their engines, fuel type, place of registration and the age in Poland at the 

turn of the year 2013/2014. 

The study, which involved more than 3.2 thousand vehicles were preceded by a discussion of research 

methods avarageannual mileages of cars used in different countries, as well as an analysis of these mileages 

over the last several years in most motorized countries. 

The obtained results confirm the increase in the average mileages of cars with increase of cylinder capacity 

of their engines, the type of fuel operated and its decline as a function of age of self-revenue, showed that the 

greatest average annual mileage cars perform in Poland registered in the cities cars of between 100 to 500 

thousand residents, and the lowest (except cars aged up to 3 years), cars registered in cities with a population of 

over 500 thousand residents. 
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Wyniki badań średniorocznych przebiegów samochodów osobowych w Polsce  

w roku 2014 
           

Referat poświęcony jest badaniom realnych średniorocznych przebiegów samochodów osobowych ogółem i 

w podziale:  według pojemności skokowej ich silników, rodzaju paliwa, miejsca rejestracji oraz wieku w Polsce 

na przełomie lat 2013/2014. 

Badania, którymi objęto ponad 3,2 tysiąca pojazdów poprzedzono omówieniem metod badania  średniorocz-

nych przebiegów samochodów stosowanych w różnych krajach, a także analizą przedmiotowych przebiegów w 

okresie ostatnich kilkunastu lat w najwyżej zmotoryzowanych krajach świata. 

Uzyskane wyniki badań obok potwierdzenia wzrostu średniorocznego przebiegu samochodów wraz ze wzro-

stem pojemności skokowej ich silników, rodzajem użytkowanego paliwa oraz jego spadku w funkcji wieku samo-

chodów, wykazały, że największe średnioroczne przebiegi realizują w Polsce samochody zarejestrowane w mia-

stach liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców, a najniższe (poza samochodami w wieku do 3 lat), samochody 

zarejestrowane w miastach liczących ponad 500 tys. mieszkańców. 

 

Słowa kluczowe: transport, badania, pojazdy, przebiegi 

 

1. Wprowadzenie 

Badania średniorocznych przebiegów pojazdów 

samochodowych wykonywane są współcześnie w 

zależności od kraju czteroma metodami [4]. 

Najbardziej precyzyjna metoda badania średnio-

rocznych przebiegów pojazdów samochodowych 

polega na rejestracji stanów liczników przebiegów 

określonej liczby pojazdów w trakcie ich kolejnych 

badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów 

(SKP) i odnoszeniu otrzymanych wyników do całe-

go posiadanego parku samochodowego. Metoda ta 

wykorzystywana jest przede wszystkim w: Holan-

dii, Danii, Szwajcarii i na Litwie [4]. 

Obowiązkowe spisanie stanu licznika przebiegu 

samochodowego w trakcie badania technicznego w 

SKP obowiązuje od czerwca 2014 roku również w 

Polsce. 

Druga metoda szacowania średniorocznych 

przebiegów samochodowych wykorzystuje wyniki 

badań średniodobowego ruchu drogowego (AADT 

– Average Annual Daily Traffic). Liczba pojazdo-

kilometrów na danej drodze wynika z przemnoże-

nia liczby zarejestrowanych w punkcie pomiaro-

wym samochodów przez długość (liczoną w kilo-

metrach) danej drogi, a ich suma wynika z sumo-

wania wszystkich wyników odcinkowych. Metoda 

ta jest wykorzystywana m.in. w: Belgii, Finlandii, 

Estonii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Wielkiej 

Brytanii, Szwecji i USA [4]. 

Kolejną metodą określania średniorocznych 

przebiegów pojazdów samochodowych jest sto-

sowna ankietyzacja właścicieli pojazdów samocho-

dowych, najczęściej za pomocą formularzy przesy-

łanych pocztą. Wyniki ankietyzacji stanowią z 
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reguły uzupełnienie wyników badań średniorocz-

nych przebiegów pojazdów samochodowych wy-

konywanych innymi metodami [4]. 

Czwartą metodą szacowania średniorocznych 

przebiegów pojazdów samochodowych jest ich 

kalkulacja na podstawie bilansów zużycia używa-

nych nośników energii oraz wielkości i struktury 

posiadanego parku samochodowego [4]. 

Informację na temat metod szacowania średnio-

rocznych przebiegów pojazdów samochodowych 

stosowanych w wybranych krajach zawiera tabela 

nr.1 

Tabela 1. Metody szacowania średniorocznych 

przebiegów pojazdów samochodowych w wybra-

nych krajach Unii Europejskiej 

 
● – Podstawowa metoda określenia średniorocznych przebiegów 

pojazdów samochodowych w danym kraju 

X – Pomocnicza metoda określenia średniorocznych przebiegów 

pojazdów samochodowych w danym kraju 
(X) – Metody dostarczające informacji fragmentarycznych 

 
Źródło: Leduc G.: Road Traffic Data: Collection Methods and 

Applications, Institute for Prospective Technological Studies, 
Joint Research Centre, Komisja Europejska 2008 

 

2. Średnioroczne jednostkowe przebiegi 

samochodów osobowych na świecie i  

w kraju 

Z danych przedstawionych w tabeli nr 1 wyni-

ka, że w większości krajów szacunki średniorocz-

nych przebiegów pojazdów samochodowych wy-

konywane są przy skojarzonym wykorzystywaniu 

różnych metod badawczych. Za realizację badań 

odpowiedzialne są bądź ministerstwa transportu lub 

jednostki administracji drogowej bądź też urzędy 

statystyczne lub placówki naukowo-badawcze.  

Dobrym przykładem jednostki naukowo-

badawczej zajmującej się szacowaniem przebiegów 

pojazdów samochodowych jest niemiecki Federal 

Highway Research Institute – BAST [3]. 

Szacuje on średnioroczne przebiegi pojazdów 

samochodowych przy wykorzystaniu trzech spo-

śród czterech wymienionych metod badawczych, a 

mianowicie w oparciu o: wyniki badań ruchu dro-

gowego, wyniki ankietyzacji oraz wyniki kalkulacji 

paliwowych.   

Badania ruchu drogowego rozpoczęto w BAST 

w początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Obecnie realizowane są w sposób zautomatyzowa-

ny, od 1975 roku w ponad 1300 punktach pomia-

rowych. Ponadto raz na 5 lat ruch mierzony jest 

ręcznie w 40 tys. punktów na obszarze całej nie-

mieckiej sieci drogowej, w tym w 10 tys. punktów 

na podstawowej sieci drogowej. Raz na kilkanaście 

lat w ponad 400 punktach mierzony jest ruch dro-

gowy pojazdów zarejestrowanych poza Niemcami 

[3]. 

Badania ankietowe właścicieli pojazdów BAST  

tzw. „vehicle mileage survey” prowadzi raz na 

kilka lat. Badania obejmują wszystkie kategorie 

pojazdów drogowych. Polegają one na sześciokrot-

nym, w odstępach 10-tygodniowych zapytaniu 

łącznie ponad 125 tys. właścicieli pojazdów figuru-

jących w zasobach niemieckiego ministerstwa  

transportu (Kraftfart-Bundesamt) o podanie zapisu 

z liczników kilometrów należących do nich pojaz-

dów [3]. Skuteczność ankietowania jest stosunkowo 

wysoka, bo wynosi ok. 70%. 

Jednostki naukowe badają problematykę śred-

niorocznych przebiegów pojazdów samochodów 

także m.in.  w: Austrii, Grecji, Portugalii i na Wę-

grzech. 

Z przeprowadzonej analizy źródeł statystycz-

nych krajów liczących się w światowej motoryza-

cji, wynika że jednostkowe przebiegi samochodów 

osobowych w  latach 2008-2011 kształtowy się na 

poziomie od ok. 9 tys. km (Japonia w 2009 roku, 

Litwa w 2011 roku, Rumunia w 2009 roku, Słowe-

nia w 2005 roku) do ok. 19 tys. km (USA w 2010 

roku).  

Najniższe średnioroczne jednostkowe przebiegi 

samochodów osobowych charakteryzowały Mek-

syk (niespełna 5 tys. km) oraz Turcję (ok. 8 tys. 

km) i Estonię (7 tys. km), ale dane te dotyczyły 

odpowiednio lat dziewięćdziesiątych i roku 2000. 

Względnie wysokie wielkości średniorocznych 

jednostkowych przebiegów samochodów powyżej 

15 tys. km charakteryzowały Finlandię (17,6 tys. 

km w 2011 roku), Izrael (17 tys. km w 2008 roku), 

Irlandię (16,5 tys. km w 2010 roku), Belgię (15,6 

tys. km), Danię (15,5 tys. km w 2010 roku) oraz 

Kanadę (15,4 tys. km w 2009 roku). Wśród pozo-

stałych krajów objętych analizą dominowały śred-

nioroczne jednostkowe przebiegi samochodów 

osobowych rzędu 13-14 tys. km: Łotwa (13,2 tys. 

km w 2011 roku), Holandia (13,3 tys. km w 2010 

roku), Norwegia (13,0 tys. km w 2011 roku), Wiel-

ka Brytania (13,5 tys. km w 2010 roku), Australia 

(14,1 tys. km w 2010 roku), Niemcy (14,4 tys. km 

w 2011 roku), Chiny (14,1 tys. km w 2009 roku) 

oraz średnioroczne przebiegi jednostkowe rzędu 

10-12 tys. km: Francja (12,6 tys. km w 2011 roku), 

Szwajcaria (11,2 tys. km w 2011 roku)  oraz Hisz-
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pania, Ukraina, Włochy (10,3-10,6 tys. km, ale wg 

ostatnich dostępnych danych z roku 2000) [5]. 

Generalnie z analizy stosownych danych wyni-

ka, że w okresie ostatnich kilkunastu lat średnio-

roczne jednostkowe przebiegi samochodów osobo-

wych zmniejszają się. Największe zmniejszenia 

zaobserwować można w przypadku: Belgii (z 21,6 

tys. km w 1995 roku do 15,6 tys. km w 2011 roku), 

Danii (z 19,9 tys. km w 1995 roku do 15,5 tys. km 

w 2011 roku),  Kanady (z ok. 20 tys. km w 2000 

roku do 15,4 tys. km w 2009 roku). Niższe spadki 

dotyczyły przykładowo: Francji (z 13,8 tys. km w 

1995 roku do 12,7 tys. km w 2009 roku), Irlandii (z 

17,6 tys. km w 2000 roku do 16,4 tys. km w 2010 

roku), Japonii (z 10,0 tys. km w 1995 roku do 9,1 

tys. km w 2009 roku), Holandii (z 15,2 tys. km w 

1995 roku do 13,3 tys. km w 2010 roku), Norwegii 

(z 14,1 tys. km w 1995 roku do 13 tys. km w 2011 

roku), Szwajcarii (z 12 tys. km w 1995 roku do 

11,2 tys. km w 2011 roku), Wielkiej Brytanii (z 

15,6 tys. km w 1995 roku do 13,6 tys. km w 2010 

roku), Litwy (z 11,5 tys. km w 2005 roku do 9,3 

tys. km w 2011 roku), a także USA  (spadek z 20,1 

tys. km w 2005 roku do 19,1 tys. km w roku 2010). 

[5] 

Średnie zmniejszenie rocznego kilometrażu sa-

mochodów osobowych w 15-stu krajach „starej” 

Unii w latach 2000-2010 oszacowano w ramach 

projektu Odyssee Mur na ok. 800 km [2]. 

 Niewielki wzrost średniorocznych jednostko-

wych przebiegów samochodów osobowych  miał 

miejsce przede wszystkim w nowych krajach 

członkowskich UE takich jak np.: Węgry, Chorwa-

cja, Łotwa, Estonia w których z jednej strony 

zwiększyły się istotnie dochody obywateli, a z 

drugiej zaś strony pojawiły się techniczne możliwo-

ści realizacji i ich rosnących aspiracji [2]. 

W Polsce, jak do tej pory nie wdrożono odpo-

wiednich systemów statystycznego monitoringu 

rozwijającej się motoryzacji.  

Oficjalne dane statystyczne z tego obszaru, do-

tyczące zresztą wyłącznie liczby zarejestrowanych 

pojazdów, są obciążone kilkunastoprocentowym 

błędem wynikającym z utrzymywania w rejestrach 

samochodów nie eksploatowanych (szacuje się, że 

ok.  1,5 mln pojazdów z tzw. importu prywatnego 

oczekuje na placach komisowych i parkingowych 

na nabywców), a nawet fizycznie wyłączonych już 

z eksploatacji, w tym zarówno zdekompletowanych 

na części, jak również pozostawionych samych 

sobie, szczególnie przed 2005 rokiem, czyli przed 

wprowadzeniem urzędowego obowiązku wyreje-

strowania i kasacji pojazdów (Ustawa o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji) [1]. 

Powyższa, istniejąca niestety do chwili obecnej, 

sytuacja wpływała i wpływa na duży rozrzut po-

między szacunkami średniorocznych przebiegów 

samochodów osobowych wykonywanymi w opar-

ciu o dostępne (lub szacowane) dane makroekono-

miczne, a wynikami danych z fragmentarycznych 

badań bezpośrednich.  

W eksperckim opracowaniu Instytutu Transpor-

tu Samochodowego z 2013 roku [6] średnioroczny 

przebieg statystycznego samochodu osobowego (a 

więc uwzględniającego wszystkie zarejestrowane 

samochody, także te czasowo lub stale wycofane z 

ruchu) w Polsce w roku 2010 oszacowano na: 7,9 

tys. km, w tym samochodów z silnikami zasilanymi 

benzyną na 5,87 tys. km, samochodów z silnikami 

o zapłonie samoczynnym 12,0 tys. km, z silnikami 

zasilanymi LPG 10,1 tys. km.  

Oszacowane metodą kalkulacyjną wartości 

średniorocznych przebiegów jednostkowych samo-

chodów osobowych wydają się być istotnie zaniżo-

ne, jako że nawet w przypadku wyeliminowania z 

obliczeń 1,5 mln sztuk pojazdów figurujących je-

dynie w statystyce, średnioroczny przebieg jednost-

kowy samochodu eksploatowanego zwiększyłby się 

jedynie do 8,7 tys. km i byłby, co nie znajduje żad-

nego istotnego uzasadnienia, najmniejszy wśród 

krajów unijnych.  

Wątpliwości co do prawidłowości wyników 

powyższych szacunków  stanowiły m.in. jedną z 

przesłanek przeprowadzenia stosownych badań. 

Badania  przeprowadzono w okresie lipiec 

2013-marzec 2014 na obszarze całego kraju w 

podziale na: aglomeracje liczące ponad 500 tys. 

mieszkańców, miasta liczące od 100 do 500 tys. 

mieszkańców, miasta liczące poniżej 100 tys. 

mieszkańców oraz obszary pozamiejskie. Rozkol-

portowano ponad 6 tysięcy formularzy ankieto-

wych, z których wypełnionych zostało ok. 3500 

sztuk, z tego ok. 3200 prawidłowo. Minimalną 

wielkość próby losowej zapewniającą zachowanie 

względnego błędu szacunku na poziomie 2%  okre-

ślono za pomocą metod statystycznych na 2363 

pojazdy [5]. 

Przyjęto następujący podział samochodów oso-

bowych wg grup pojemności skokowej ich silni-

ków: do 1399 ccm, powyżej 1400 do 1999 ccm, 

powyżej 2000 ccm. 

Uwzględniono następujące rodzaje paliw: benzyna, 

olej napędowy, LPG, inne (gaz ziemny, energia 

elektryczna, wodór). 

Wyróżniono cztery grupy wiekowe pojazdów, a 

mianowicie:  pojazdy w wieku do 3 lat, pojazdy w 

wieku 4-5 lat, pojazdy w wieku 6-10 lat,  pojazdy w 

wieku powyżej 10 lat. 

Wśród otrzymanych 3222 prawidłowo wypeł-

nionych ankiet: 1508 sztuk, czyli 46,8% całej próby 

dotyczyło samochodów wieku przekraczającym 10 

lat, 1147 sztuk, czyli 35,6% całej próby dotyczyło 

samochodów w wieku od 6 do 10 lat, 368 sztuk 

czyli 11,4% całej próby dotyczyło samochodów w 

wieku od 4 do 5 lat i 199 sztuk, czyli 6,2% dotyczy-

ło samochodów w wieku do 3 lat. 

Spośród objętych badaniami samochodów 735 

sztuk, czyli 22,8% wyposażonych było w silniki o 

pojemności skokowej nie przekraczającej 1399 
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ccm, 1800 sztuk czyli 55,9% wyposażonych było w 

silniki o pojemności skokowej od 1400 do 1999 

ccm i 687 sztuk , czyli 21,3% wyposażonych było 

w silniki o pojemności skokowej przekraczającej 

2000 ccm.  

Niespełna 38% zbadanych samochodów wypo-

sażonych było w silniki zasilane benzyną, ok. 40% 

samochodów wyposażonych było w silniki zasilane 

olejem napędowym, a niespełna 22% wyposażo-

nych było w silniki zasilane LPG. W badaniach 

uchwycono również 10 samochodów (0,3%) z 

silnikami zasilanymi paliwami alternatywnymi, w 

praktyce CNG.  

Wśród zbadanych samochodów: 711 (22,0%) 

zarejestrowanych było w miastach liczących ponad 

500 tysięcy mieszkańców, 1068 (33%) w miastach 

liczących do 100 tys. mieszkańców i 595 (30%) na 

obszarach pozamiejskich.  

Z danych uzyskanych z zebranych 3222 ankiet 

średnioroczny przebieg samochodu osobowego w 

Polsce na przełomie lat 2013/2014 określono na 

15.252 km (tab. 2). 

 

Tabela 2. Wyniki badań średniorocznych  przebie-

gów samochodów osobowych w Polsce na przeło-

mie lat 2013/2014 w funkcji wieku samochodów i 

w zależności od pojemności skokowej silników, 

rodzaju napędu i miejsca rejestracji, w kilometrach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(x) – w praktyce CNG 
Źródło: Menes M. i inni: Badania średnich przebiegów samo-

chodów osobowych w funkcji podstawowych czynników deter-

minujących, Praca ITS nr 6309/ZDO, W-wa, 2014 

 

3. Podsumowanie 

W zależności od pojemności skokowej silników 

samochodowych średnioroczne przebiegi samocho-

dów osobowych wynosiły dla: samochodów z silni-

kami o pojemności skokowej do 1399 ccm – 10779 

km, dla samochodów z silnikami o pojemności 

skokowej od 1400 do 1999 ccm 15557 km i dla 

samochodów z silnikami o pojemności skokowej 

powyżej 2000 ccm – 18707 km. 

 W zależności od rodzaju napędu wielkości te wy-

nosiły w przypadku samochodów z silnikami zasi-

lanymi benzyną: 11720 km, w przypadku samo-

chodów z silnikami zasilanymi olejem napędowym 

17607 km, w przypadku samochodów z silnikami 

zasilanymi płynnym gazem LPG - 16853 km i w 

przypadku samochodów zasilanych innymi nośni-

kami energii (w praktyce CNG)  20400 km. 

W funkcji wieku  uchwyconych badaniem sa-

mochodów średnioroczne  ich przebiegi wynosiły 

dla: pojazdów w wieku do 3 lat – 18990 km,  w 

wieku 4-5 lat 18734 km, w wieku 6-10 lat 16200 

km, w wieku powyżej 10 lat 13247 km. 

W funkcji wieku i pojemności skokowej silni-

ków średnioroczne przebiegi przebadanych samo-

chodów wynosiły dla samochodów z silnikami o 

pojemności  do 1399 ccm w wieku:  do 3 lat – 

12816 km, 4-5 lat  - 11.958 km, 6-10 lat – 11518 

km, powyżej 10 lat -9744 km. 

W funkcji wieku i pojemności skokowej silni-

ków średnioroczne przebiegi przebadanych samo-

chodów wynosiły dla samochodów z silnikami o 

pojemności   skokowej 1400-1999ccm w wieku do 

3 lat – 19864 km, 4-5 lat  - 18576 km, 6-10 lat – 

16673, powyżej 10 lat -13903 km 

W funkcji wieku i pojemności skokowej silni-

ków średnioroczne przebiegi przebadanych samo-

chodów wynosiły dla samochodów z silnikami  o 

pojemności skokowej powyżej 2000 ccm w wieku 

do 3 lat – 18707 km, 4-5 lat  - 24623 km, 6-10 lat – 

19457 km, powyżej 10 lat – 15745 km.  

W zależności od rodzaju napędu i w funkcji 

wieku pojazdów średnioroczne przebiegi zbada-

nych samochód wynosiły:  

- w przypadku samochodów z silnikami zasilanymi 

benzyną w wieku do 3 lat – 15322 km, 4-5 lat  - 

15048 km, 6-10 lat – 11950 km, 10 lat – 10214 km. 

- w przypadku samochodów z silnikami zasilanymi 

olejem napędowym w wieku do 3 lat – 21995 km, 

4-5 lat  - 20336 km, 6-10 lat – 18263 km,  powyżej 

10 lat – 14920 km 

- w przypadku samochodów z silnikami zasilanymi 

LPG w wieku do 3 lat – 21426 km, 4-5 lat  - 23222 

km, 6-10 lat – 19071 km, powyżej 10 lat – 15098 

km. 

- w przypadku samochodów z silnikami zasilanymi 

innymi paliwami (tu CNG) w wieku 4-5 lat – 40000 

km, powyżej 10 lat – 18222 km 

Uzyskane w badaniach średnioroczne przebiegi 

samochodów osobowych: 

- zwiększają się wraz ze wzrostem pojemności 

skokowej silników (od 10,7 tys. km dla pojaz-

dów z silnikami o pojemności do 1399 ccm do 

18.7 tys. km dla pojazdów z silnikami o pojem-

ności skokowej powyżej 2000 ccm  

- zwiększają się wraz z rodzajem użytkowanego 

paliwa (od 11,7 tys. km dla pojazdów z silnika-

mi zasilanymi etyliną do 20,4 tys. km dla pojaz-

dów z silnikami zasilanymi paliwami alterna-

tywnymi), przy 16,8 tys. km dla pojazdów z sil-
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nikami zasilanymi LPG i 17,6 tys. km dla po-

jazdów z silnikami zasilanymi olejem napędo-

wym i maleją w funkcji wieku pojazdu: 

- z 18,9 tys. km dla pojazdów w wieku 3 lat po-

przez 18,7 tys. km dla pojazdów w wieku 4-5 

lat, 16,2 tys. km dla pojazdów w wieku 6-10 lat, 

do 13,2 tys. km dla pojazdów w wieku powyżej 

10 lat. Analogiczna tendencja spadkowa wystę-

puje we wszystkich grupach pojemnościowych 

silników  (poza grupą samochodów w wieku 4-5 

lat wyposażonych w silniki pow. 2000 ccm). 

- największe wielkości średniorocznych przebie-

gów osiągają niezależnie od ich wieku samo-

chody zarejestrowane w miastach liczących od 

100 do 500 tys. mieszkańców 

- poza grupą samochodów najmłodszych w wieku 

do 3 lat, w której drugie miejsce pod względem 

średniorocznych przebiegów zajmują samocho-

dy zarejestrowane w miastach liczących ponad 

500 tys. mieszkańców (19 tys. km), w pozosta-

łych grupach wiekowych samochody zareje-

strowane w największych ośrodkach miejskich  

charakteryzują się mniejszymi przebiegami 

średniorocznymi od przebiegów pojazdów zare-

jestrowanych w miastach liczących poniżej 100 

tys. mieszkańców, a także od przebiegów po-

jazdów zarejestrowanych na obszarach poza-

miejskich. 

W zakończeniu należy raz jeszcze podkreślić , 

że uzyskane w przeprowadzonych badaniach dane 

odnośnie kształtowania się średniorocznych prze-

biegów samochodów osobowych zarówno ogółem, 

jak i w poszczególnych grupach odnoszą się do 

pojazdów eksploatowanych. Innymi słowy stosow-

ne wartości charakteryzujące cały park zarejestro-

wanych w kraju samochodów są odpowiednio niż-

sze. Przykładowo, przy założeniu 10% udziału 

samochodów czasowo lub trwale wyłączonych z 

ruchu średni przebieg statystycznego samochodu 

zmniejsza się z uzyskanego w badaniach dystansu 

15250 km do poziomu 13725 km. 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

AADT Average Annual Daily Traffic Compressed 

Natural Gas/ Average Annual Daily Traffic 

Compressed 

SKP Stacja Kontroli Pojazdów 

LPG Liquified Petrolum Gas/gaz skroplony 

CNG Compressed Natural Gas/Sprężony gaz  

ziemny 
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