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Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych jest stałe 

badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące obiektów posiadających 10  

i więcej miejsc noclegowych. Informacje są pozyskiwane z częstotliwością miesięczną za 

pośrednictwem sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1. Wśród 

turystycznych obiektów noclegowych wydzielono 4 rodzaje obiektów hotelowych i 16 pozostałych 

obiektów noclegowych. 

Od 2012 r. nastąpiła zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji  

na temat pokoi gościnnych oraz kwater agroturystycznych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. Dane 

za 2011 r. (łącznie z informacjami dotyczącymi placówek gastronomicznych) w poniższej notatce zostały 

skorygowane w stosunku do wcześniej opublikowanych. 

W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności  

w sumowaniu na ogółem wynikające z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie. 

WAŻNIEJSZE DEFINICJE I POJĘCIA 

Dane dotyczące liczby obiektów i miejsc noclegowych obejmują wszystkie obiekty czynne w dniu  

31 VII oraz obiekty nieczynne w tym dniu, ale czynne w innych dniach badanego miesiąca. Przyjęto dla nich 

maksymalną liczbę miejsc. Przez obiekt czynny rozumie się obiekt, którego co najmniej część była dostępna dla 

turystów (niezależnie od tego czy był on faktycznie wykorzystywany) w badanym okresie.  

Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych obejmują zakłady i punkty 

gastronomiczne zlokalizowane na terenie danego obiektu, bez względu na właściciela i dostępność 

(ogólnodostępne, tylko dla gości). Restauracja to zakład gastronomiczny z pełną obsługą kelnerską oferujący 

całodzienne wyżywienie o szerokim asortymencie potraw i napojów podawanym konsumentom według karty 

jadłospisowej. Do barów i kawiarni zaliczono także herbaciarnie, winiarnie, piwiarnie, jadłodajnie, itp.  

Do punktów gastronomicznych zaliczono również smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety.  

Turysta to osoba podróżująca do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem na czas nie 

dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej 

wynagradzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystająca z zakwaterowania  

w odwiedzanym miejscu przynajmniej przez jedną noc. 

Korzystający z noclegów to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt w obiekcie w danym 

miesiącu, tj. zostały zameldowane. Osoby przebywające na przełomie dwóch miesięcy są liczone jeden raz. Nie 

wykazywane są osoby, które wniosły opłatę, ale z usług nie skorzystały. 

Udzielone noclegi obliczono jako iloczyn liczby osób (turystów) i liczby dni (nocy) ich pobytu. 

Wynajęte pokoje dla hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych to suma pokoi 

wynajętych w każdym dniu działalności obiektu, bez względu na liczbę osób (turystów) nocujących w tych 

pokojach. 

Nominalną liczbę miejsc noclegowych obliczono jako sumę miejsc noclegowych przygotowanych dla 

turystów w każdym dniu działalności obiektu. Nominalna liczba pokoi to suma pokoi przygotowanych dla 

turystów w każdym dniu działalności obiektu. 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych – wyrażony w procentach – to iloraz faktycznie 

udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych. Stopień wykorzystania pokoi dla hoteli, moteli, 

pensjonatów i innych obiektów hotelowych – wyrażony w procentach – to iloraz faktycznie wynajętych pokoi do 

nominalnej liczby pokoi. 

Według stanu w końcu lipca 2012 r. w porównaniu z danymi sprzed roku odnotowano spadek liczby 

turystycznych obiektów noclegowych oraz liczby miejsc noclegowych, którymi one dysponowały.  

W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów oraz liczba 

udzielonych noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych obniżył się. 
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W końcu lipca 2012 r. w województwie śląskim czynnych było 617 turystycznych obiektów noclegowych 

(tj. 6,5% obiektów działających w kraju). Wśród nich prawie 92% stanowiły obiekty całoroczne. Biorąc pod uwagę 

powiaty, najwięcej turystycznych obiektów noclegowych zlokalizowanych było w powiecie cieszyńskim – 180 

(ponad 29% ogółu), w tym w szczególności w Wiśle (81 obiektów) i Ustroniu (56 obiektów). 

Struktura turystycznych obiektów noclegowych według grup i rodzajów obiektów w 2012 r. 
Stan w dniu 31 VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu z końcem lipca 2011 r. liczba turystycznych obiektów noclegowych zmniejszyła się (o 7), 

na co wpłynął spadek liczby zespołów domków turystycznych, pokoi gościnnych oraz pozostałych 

niesklasyfikowanych obiektów noclegowych (po 4 obiekty), hoteli (o 3) oraz innych obiektów hotelowych  

i szkolnych schronisk młodzieżowych (po 2). Ubyło również schronisk młodzieżowych i pensjonatów (po 1). Nie 

zmieniła się w skali roku liczba moteli, domów wycieczkowych, ośrodków kolonijnych, domów pracy twórczej, 

schronisk, hosteli i zakładów uzdrowiskowych. Zwiększyła się natomiast liczba kwater agroturystycznych (o 11), 

ośrodków wczasowych (o 2) i ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych (o 1). 

Do dyspozycji turystów zameldowanych w turystycznych obiektach noclegowych pozostawało  

587 placówek gastronomicznych, tj. o 8,3% mniej niż w końcu lipca 2011 r. Według stanu w końcu lipca 2012 r.  

w ww. obiektach czynnych było: 239 restauracji, 190 barów i kawiarni, 114 stołówek i 44 punktów 

gastronomicznych. W skali roku ubyło barów i kawiarni (o 35), stołówek (o 1) oraz punktów gastronomicznych  

(o 19), natomiast liczba restauracji nie zmieniła się w porównaniu z końcem lipca 2011 r.  

Według stanu w końcu lipca 2012 r. turystyczne obiekty noclegowe dysponowały 44,2 tys. miejsc 

noclegowych, przy czym 40,7 tys. z nich to miejsca noclegowe całoroczne. Biorąc pod uwagę powiaty, najwięcej 

turystycznych miejsc noclegowych zanotowano w powiecie cieszyńskim – 13,8 tys. (31,2% ogółu), w tym  

w Ustroniu (5,9 tys.) i w Wiśle (5,8 tys.). 

Na 1 turystyczny obiekt noclegowy przypadały średnio 72 miejsca noclegowe, przy czym najwięcej  

w zakładach uzdrowiskowych (282 miejsca) i na kempingach (136 miejsc), a najmniej w domach pracy twórczej 

(19 miejsc). W schroniskach młodzieżowych i hotelach na 1 obiekt przypadało odpowiednio: 115 i 105 miejsc 

noclegowych. Wśród powiatów najwięcej miejsc noclegowych na 1 turystyczny obiekt noclegowy odnotowano  

w Częstochowie (176) i Katowicach (168), a najmniej w Świętochłowicach (11).  
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Struktura miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych  
według grup i rodzajów obiektów w 2012 r. 

Stan w dniu 31 VII 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu z końcem lipca 2011 r. liczba miejsc noclegowych w turystycznych obiektach 

noclegowych zmniejszyła się (o 648), na co wpłynął spadek liczby miejsc noclegowych np. w zespołach domków 

turystycznych (o 509 miejsc), pozostałych niesklasyfikowanych obiektach noclegowych (o 322), hotelach (o 165), 

innych obiektach hotelowych (o 146), szkolnych schroniskach młodzieżowych (o 137), pensjonatach (o 35), 

schroniskach młodzieżowych (o 32), pokojach gościnnych (o 4). Nie zmieniła się w skali roku liczba miejsc 

noclegowych w motelach, domach wycieczkowych, ośrodkach kolonijnych, domach pracy twórczej i polach 

biwakowych. W pozostałych rodzajach obiektów zwiększyła się liczba miejsc noclegowych, w tym w największym 

stopniu na kwaterach agroturystycznych (o 269). Większą niż przed rokiem liczbę miejsc noclegowych 

odnotowano m.in. na kempingach (o 100) i w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (o 16), schroniskach  

(o 15), zakładach uzdrowiskowych (o 19) i hostelach (o 9). 

Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych na 1000 mieszkańców  
według powiatów w 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2012 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 1852,8 tys. osób, tj. o 1,3% 

mniej niż przed rokiem. Najwięcej turystów zatrzymało się w turystycznych obiektach noclegowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu cieszyńskiego (461,3 tys.), w tym w Wiśle (207,1 tys.) i w Ustroniu  

(156,6 tys.). W dalszej kolejności turyści korzystali z noclegów w obiektach znajdujących się na terenie Katowic 

(235,3 tys.) i Częstochowy (201,1 tys.). Najmniej turystów zatrzymało się w Świętochłowicach. 
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Najwięcej osób odwiedzających województwo śląskie zatrzymało się w hotelach (58,5% ogółu).  

W dalszej kolejności turyści korzystali z innych obiektów hotelowych (10,1%), pozostałych niesklasyfikowanych 

obiektów noclegowych (7,7%) oraz z ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych (5,9%). Najmniej turystów 

zatrzymało się w domach pracy twórczej. 

Znacznie mniej turystów niż w 2011 r. przyjęły motele (o 37,7%), domy pracy twórczej (o 21,7%)  

i kempingi (o 20,0%). W mniejszym stopniu obniżyła się liczba osób odwiedzających: ośrodki kolonijne  

(o 18,7%), schroniska młodzieżowe (o 15,7%), pensjonaty (o 11,5%). Mniej turystów niż przed rokiem przyjęły  

np. zakłady uzdrowiskowe (o 9,6%), inne obiekty hotelowe (o 7,4%), szkolne schroniska młodzieżowe (o 6,1%)  

i hostele (o 6,0%). Znacznie więcej turystów niż w 2011 r. przyjęły kwatery agroturystyczne (ponad 2-krotnie).  

W mniejszym stopniu wzrosła liczba osób odwiedzających: pola biwakowe (o 28,5%), ośrodki szkoleniowo-

wypoczynkowe (o 5,2%), zespoły domków turystycznych (o 3,1%), schroniska (o 1,3%) i hotele (o 0,8%). 

Województwo śląskie w 2012 r. odwiedziło 286,8 tys. turystów zagranicznych, którzy stanowili 15,5% 

turystów ogółem. W skali roku liczba turystów zagranicznych zwiększyła się o 4,1%. Obcokrajowcy korzystali 

głównie z noclegów w hotelach (86,1% ogółu), w tym zwłaszcza w obiektach trzy i czterogwiazdkowych. 

Najwięcej obcokrajowców zatrzymało się w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych  

w Katowicach (23,2% ogółu), Częstochowie (13,5%) oraz w powiecie cieszyńskim (17,2%). Najmniej turystów 

zagranicznych zatrzymało się w Świętochłowicach. 

W ujęciu rocznym liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów zwiększyła się  

w największym stopniu w kwaterach agroturystycznych i schroniskach (prawie 3-krotnie). Znacznie wzrosła także 

liczba obcokrajowców odwiedzających ośrodki wczasowe (ponad 2-krotnie). Więcej turystów zagranicznych niż  

w 2011 r. przyjęły m.in. pokoje gościnne (o 36,8%), zespoły domków turystycznych (o 19,4%), szkolne schroniska 

młodzieżowe (o 12,7%) i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (o 11,8%). Zmniejszyła się liczba obcokrajowców 

korzystających ze: schronisk młodzieżowych (o 53,7%), domów wycieczkowych (o 51,7%), hosteli (o 28,4%), 

zakładów uzdrowiskowych (o 22,2%), kempingów (o 15,6%) i pensjonatów (o 2,2%). 

Najliczniejszą grupę wśród turystów zagranicznych odwiedzających województwo śląskie w 2012 r. 

tworzyli mieszkańcy Europy (93,2% ogółu), niewielką grupę stanowili m.in. mieszkańcy Azji (3,1%) i Ameryki 

Północnej (2,5%). Wśród osób przybywających z Europy przeważali mieszkańcy krajów wchodzących w skład 

Unii Europejskiej (77,1%), w tym z Niemiec (62,2 tys.), Włoch (26,8 tys.), Łotwy (14,8 tys.), Republiki Czeskiej 

(14,3 tys.) oraz z Francji (12,6 tys.) i Wielkiej Brytanii (11,2 tys.). 

W 2012 r. w turystycznych obiektach noclegowych udzielono 4632,0 tys. noclegów i było to o 2,5% mniej 

niż przed rokiem. Najwięcej noclegów udzielono turystom w hotelach (41,2% ogółu), w tym zwłaszcza  

w obiektach trzy i czterogwiazdkowych. 

Wśród powiatów pod względem liczby udzielonych noclegów dominował powiat cieszyński  

(36,6% ogółu), w dalszej kolejności były Katowice (9,1%), powiat bielski (8,0%) i żywiecki (6,3%). Najmniej 

noclegów udzielono w Świętochłowicach. 

Znacznie mniej udzielonych noclegów niż w 2011 r. zanotowano w zespołach domków turystycznych  

(o 23,4%), motelach (o 22,0%) i ośrodkach kolonijnych (o 20,3%). W mniejszym stopniu obniżyła się liczba 

udzielonych noclegów m.in. w: pozostałych niesklasyfikowanych obiektach noclegowych (o 19,0%), kempingach  

(o 15,8%), schroniskach (o 12,7%), domach wycieczkowych (o 10,8%) i pokojach gościnnych (o 9,3%). Więcej 

noclegów niż przed rokiem udzieliły kwatery agroturystyczne (o 55,8%), pola biwakowe (o 34,4%), ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe (o 7,2%) i ośrodki wczasowe (o 3,2%). 

W województwie śląskim w 2012 r. turystom zagranicznym udzielono 564,6 tys. noclegów, tj. o 4,0% 

mniej niż przed rokiem. Najwięcej noclegów udzielono obcokrajowcom w hotelach (80,9% ogółu), w tym  

w szczególności w obiektach trzy i czterogwiazdkowych. 

Wśród powiatów najwięcej noclegów udzielono cudzoziemcom w turystycznych obiektach noclegowych 

zlokalizowanych w: Katowicach (23,4% ogółu), powiecie cieszyńskim (16,0%), Gliwicach (10,2%), Częstochowie 

(9,8%). Najmniej noclegów udzielono w powiecie kłobuckim. 
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W relacji do 2011 r. liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym zmniejszyła się w największym 

stopniu w schroniskach młodzieżowych (o 76,8%). Znacznie obniżyła się także liczba noclegów udzielonych  

w domach wycieczkowych (o 45,5%) i zespołach domków turystycznych (o 40,3%). Mniej noclegów niż w 2011 r. 

udzielono cudzoziemcom m.in. w innych obiektach hotelowych (o 26,9%), pensjonatach (o 24,5%), zakładach 

uzdrowiskowych (o 23,1%) i kempingach (o 15,7%). Zwiększyła się natomiast liczba noclegów udzielonych 

turystom zagranicznym np. w: schroniskach (ponad 3-krotnie), pokojach gościnnych (o 80,9%), ośrodkach 

wczasowych (o 63,9%), kwaterach agroturystycznych (o 58,1%), szkolnych schroniskach młodzieżowych  

(o 25,0%) i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (o 4,7%). 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych w 2012 r. wyniósł 

30,9% (w kraju 33,6%) i był o 0,4 p. proc. niższy niż przed rokiem. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc 

noclegowych w ww. obiektach według miesięcy zanotowano w miesiącach letnich, tj. lipcu (39,3%) i sierpniu 

(38,8%), natomiast najniższy w grudniu (24,9%). 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych według powiatów w 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród powiatów najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych zanotowano w turystycznych 

obiektach noclegowych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej (48,5%), powiecie pszczyńskim (46,4%), kłobuckim 

(39,1%) i rybnickim (37,6%). Najniższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w powiecie 

lublinieckim (13,6%), tarnogórskim (18,3%), Bytomiu (18,4%), powiecie częstochowskim (18,5%)  

i Świętochłowicach (18,9%).  

Według rodzajów obiektów w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach 

uzdrowiskowych (83,7%), a w najniższym stopniu miejsca noclegowe na polach biwakowych (2,8%). W innych 

obiektach hotelowych i hostelach stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł odpowiednio: 27,4%  

i 46,4%. 

W 2012 r. w obiektach hotelowych wynajęto 1535,2 tys. pokoi, z tego 1183,7 tys. turystom krajowym  

i 351,6 tys. turystom zagranicznym. W skali roku liczba wynajętych pokoi ogółem obniżyła się o 2,8%. Liczba 

pokoi wynajętych turystom krajowym i zagranicznym zmniejszyła się odpowiednio o: 1,6% i 6,8%. 

Najwięcej pokoi wynajęto w obiektach hotelowych zlokalizowanych w powiecie cieszyńskim  

(21,6% ogółu), w dalszej kolejności w Katowicach (18,9%), Gliwicach (7,7%) i powiecie bielskim (6,6%). Najmniej 

pokoi wynajęto w Świętochłowicach, a w Mysłowicach żaden z pokoi w obiektach hotelowych nie został wynajęty. 
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Wśród wszystkich rodzajów obiektów hotelowych najwięcej pokoi wynajęto w hotelach (81,3% ogółu) 

oraz w innych obiektach hotelowych (16,9%), natomiast najmniej w motelach (0,5%). W skali roku liczba 

wynajętych pokoi zmniejszyła się we wszystkich rodzajach obiektów. W największym stopniu zmniejszyła się 

liczba wynajętych pokoi w motelach (o 29,3%), a w mniejszym stopniu w pensjonatach (o 10,6%), innych 

obiektach hotelowych (o 5,1%) i hotelach (o 2,0%). 

Stopień wykorzystania pokoi według powiatów w 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U w a g a. W mieście Mysłowice – zjawisko nie wystąpiło. 

Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych w 2012 r. wyniósł 36,1% (w kraju 41,1%) i był  

o 1,1 p. proc. niższy niż przed rokiem. Najwyższy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych według 

miesięcy zanotowano we wrześniu (42,8%) i sierpniu (40,9%), natomiast najniższy w grudniu (29,3%). W lipcu  

i październiku miejsca noclegowe w obiektach hotelowych były wykorzystane odpowiednio w 39,4% i 39,1%. 

Wśród powiatów najwyższy stopień wykorzystania pokoi wystąpił w obiektach hotelowych 

zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej (55,5%), Częstochowie (52,3%), Gliwicach (48,5%) i Żorach (44,3%). 

Najniższy stopień wykorzystania pokoi odnotowano w powiatach: kłobuckim (20,7%), lublinieckim (18,9%), 

żywieckim (16,2%) i Świętochłowicach (15,7%). 

Według rodzajów obiektów w największym stopniu wykorzystane były pokoje w hotelach (37,6%),  

a w najniższym stopniu pokoje w pensjonatach (28,5%) i motelach (28,8%). W innych obiektach hotelowych 

stopień wykorzystania pokoi wyniósł 31,0%. 

 

 
Opracowanie: Barbara GRABOWSKA, Anna OWCZAREK  

   

Opracowanie graficzne; wersja elektroniczna: Agnieszka KAIM  
– Śląski Ośrodek Badań Regionalnych 

 

Katowice, wrzesień 2013 r. 
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TURYSTYCZNE  OBIEKTY  NOCLEGOWE  

WYSZCZEGÓLNIENIE Obiektya Miejsca noclegowea 
Korzystający  
z noclegów 

Udzielone noclegi 

O G Ó Ł E M  ................................. 2011 624 44803 1877397 4752371
 2012 617 44155 1852825 4631977

Hotele  ........................................... 2011 172 17829 1074998 1930320
 2012 169 17664 1084076 1907757

Motele  ........................................... 2011 4 137 14818 18561
 2012 4 137 9233 14478

Pensjonaty  .................................... 2011 12 468 14962 45568
 2012 11 433 13243 43333

Inne obiekty hotelowe  ................... 2011 85 5447 202044 530944
 2012 83 5301 187031 522082

Domy wycieczkowe  ...................... 2011 4 170 4827 12135
 2012 4 170 4538 10824

Schroniska  .................................... 2011 12 480 16505 29747
 2012 12 495 16721 25961

Schroniska młodzieżowe  .............. 2011 3 262 4788 10057
 2012 2 230 4035 9807

Szkolne schroniska młodzieżowe 2011 21 1185 42920 100390
 2012 19 1048 40321 94353

Ośrodki wczasowe  ........................ 2011 47 3793 100535 368395
 2012 49 4067 96874 380233

Ośrodki kolonijne  .......................... 2011 2 145 3208 17878
 2012 2 145 2608 14240

Ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe  ........................... 2011 41 3406 103206 318565

 2012 42 3422 108554 341660

Domy pracy twórczej ..................... 2011 1 19 502 2579
 2012 1 19 393 2467

Zespoły domków turystycznych ..... 2011 16 1094 11155 42301
  2012 12 585 11504 32421

Kempingi ........................................ 2011 7 850 11144 20784
 2012 7 950 8920 17494

Pola biwakowe  .............................. 2011 13 810 1681 2593
 2012 13 810 2160 3484

Hostele .......................................... 2011 2 141 7089 19008
 2012 2 150 6664 18404

Zakłady uzdrowiskowe  ................. 2011 8 2239 40780 699941
 2012 8 2258 36876 690077

Pokoje gościnne  ........................... 2011 90 2310 67281 145756
 2012 86 2306 66213 132212

Kwatery agroturystyczne  .............. 2011 26 440 5096 22543
 2012 37 709 10411 35124

Pozostałe niesklasyfikowane ......... 2011 58 3578 149858 414306
 2012 54 3256 142450 335566

a Stan w dniu 31 VII.   
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TURYSTYCZNE  OBIEKTY  NOCLEGOWE  WEDŁUG  PODREGIONÓW  I  POWIATÓW  W  2012  R. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Obiektya 

Miejsca noclegowea Korzystający z noclegów Udzielone noclegi 

ogółem 
w tym  

całoroczne 
ogółem 

w tym turyści 
zagraniczni 

ogółem 
w tym 

turystom 
zagranicznym 

W O J E W Ó D Z T W O 617 44155 40651 1852825 286849 4631977 564598

Podregion bielski  .........  345 23526 21655 754172 75155 2520453 150041

Powiaty:   

bielski  .......................  47 3342 3298 118265 6680 371090 23250

cieszyński  .................  180 13781 13377 461333 49477 1695449 90312

żywiecki  ....................  99 4830 3467 91311 772 294000 1993

Miasto na prawach 
powiatu:   

Bielsko-Biała  .............  19 1573 1513 83263 18226 159914 34486

Podregion bytomski  ....  41 2610 2136 79248 11692 142853 22921

Powiaty:   

lubliniecki  ..................  13 1043 569 16411 1505 34834 3732

tarnogórski  ................  15 899 899 35182 7519 54938 12216

Miasta na prawach 
powiatu:   

Bytom  .......................  8 516 516 15501 1126 34072 3260

Piekary Śląskie  .........  5 152 152 12154 1542 19009 3713

Podregion  
częstochowski  ...........  46 4007 3246 241366 42891 370441 60944

Powiaty:   

częstochowski  ..........  13 541 502 17993 2204 30619 3164

kłobucki  ....................  6 336 286 6509 3 39555 5

myszkowski  ..............  12 492 423 15737 2035 32619 2357

Miasto na prawach 
powiatu:   

Częstochowa  ............  15 2638 2035 201127 38649 267648 55418

Podregion gliwicki  .......  36 2489 2411 143535 35676 304267 82835

Powiat:   

gliwicki  ......................  10 323 245 17369 3439 28345 5811

Miasta na prawach 
powiatu:   

Gliwice  ......................  18 1588 1588 78151 20532 195178 57368

Zabrze  ......................  8 578 578 48015 11705 80744 19656
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TURYSTYCZNE  OBIEKTY  NOCLEGOWE  WEDŁUG  PODREGIONÓW  I  POWIATÓW  W  2012  R.  (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Obiektya 

Miejsca noclegowea Korzystający z noclegów Udzielone noclegi 

ogółem 
w tym  

całoroczne 
ogółem 

w tym turyści 
zagraniczni 

ogółem 
w tym 

turystom 
zagranicznym 

Podregion katowicki  38 4773 4583 289548 70770 578781 142172

Miasta na prawach 
powiatu:   

Chorzów  ..............  6 430 430 24911 2869 43579 7486

Katowice  ..............  21 3536 3346 235337 66684 419380 132020

Mysłowice  ............  1 89 89 5435 321 8653 574

Ruda Śląska  ........  5 466 466 12170 118 79186 384

Siemianowice  
Śląskie  ..............  4 241 241 11268 696 26982 1544

Świętochłowice  ....  1 11 11 427 82 1001 164

Podregion rybnicki 33 1923 1923 79084 12332 162616 27179

Powiaty:   

raciborski  .............  7 412 412 16524 3364 31057 8051

rybnicki  ................  2 94 94 3816 16 11765 72

wodzisławski  ........  6 343 343 17994 2077 36670 4421
Miasta na prawach 

powiatu:   

Jastrzębie-Zdrój  ...  3 91 91 4535 307 6763 584

Rybnik  .................  11 712 712 25928 4994 56643 10515

Żory  .....................  4 271 271 10287 1574 19718 3536

Podregion 
sosnowiecki  ...........  44 2865 2745 174630 20660 319249 38273

Powiaty:   

będziński  .............  15 1049 1049 70024 13877 102323 20220

zawierciański  .......  13 901 781 55464 1325 100980 3538

Miasta na prawach 
powiatu:   

Dąbrowa Górnicza  8 293 293 17140 820 33895 3701

Jaworzno  .............  5 424 424 12468 1348 37992 3014

Sosnowiec  ...........  3 198 198 19534 3290 44059 7800

Podregion tyski  .......  34 1962 1952 91242 17673 233317 40233

Powiaty:   

bieruńsko-lędziński 1 47 47 4097 419 4267 419

mikołowski  ...........  7 236 236 17144 942 27469 1932

pszczyński  ...........  15 773 763 29831 3499 124808 6297

Miasto na prawach 
powiatu:   

Tychy  ...................  11 906 906 40170 12813 76773 31585

a Stan w dniu 31 VII.   
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