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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 2020 r. (stan w dniu 1 stycznia)
ADMINISTRATIVE DIVISION IN 2020 (as of 1 January)

Ostróda

OLSZTYN

olsztyński

ELBLĄG

Granica państwa
National border
Granice podregionów NUTS 3
Subregion NUTS 3 subregion boundaries
Granice powiatów
Powiat boundaries
Granice gmin
Gminas boundaries

Miasta – siedziby powiatów
Cities – seats of powiats

Siedziba władz wojewódzkich
Seat of the voivodship authority

Nazwy powiatów
Powiat names

Miasta na prawach powiatu
Cities with powiat status

Powierzchnia
Area

Ludność
Population

Powiaty
Powiats

Miasta na prawach powiatu
Cities with powiat status

Gminy ogółem
Total gminas

Gminy miejskie
Urban gminas

Gminy miejsko-wiejskie
Urban-rural gminas

Gminy wiejskie
Rural gminas

Miasta
Cities ans towns

24 173 km2 

1 422 737
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16
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66

50

Najdalej wysunięte punkty województwa
Extreme points of the voivodship
Najwyżej położony punkt województwa (w m n.p.m.)
Highest point of the voivodship (in m a.s.l.)
Najniżej położony punkt województwa (w m p.p.m.)
Lowest point of the voivodship (in m m.s.l.)

The length of a boundary with each voivodship (in km) 
is given under the name of a given voivodship..

Zatoka 
Gdańska

  Zalew Wiślany

Morskie wody wewnętrzne wchodzące w skład
jednostek podziału administracyjnego
Internal waters forming a part of units
of the administrative division
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Długość granicy z poszczególnymi województwami lub 
państwami (w km) podana jest pod nazwami 
tych województw lub państw.




