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TABL. 6(259). MAGAZYNY  HANDLOWE a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 TRADE  WAREHOUSES a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 SPECIFICATION 

     Magazyny zamknięte:    Secured warehouses: 

liczba ................................................ 2498 2132 2133 number 

powierzchnia składowa w tys. m2..... 1151,2 1206,6 1284,9 storage space in thous. m2  

Magazyny zadaszone:    Roofed warehouses: 

liczba ................................................ 238 165 201 number 

powierzchnia składowa w tys. m2..... 84,6 63,3 71,6 storage space in thous. m2  

Place składowe:    Storage sites: 

liczba ................................................ 382 453 403 number 

powierzchnia składowa w tys. m2..... 961,4 1321,2 1299,2 storage space in thous. m2  

Silosy i zbiorniki:    Siloes and reservoirs: 

liczba ................................................ 971 939 997 number 

pojemność w m3 ............................... 285,6 188708 206796 capacity in m3  
 

a Hurtu i rozdzielcze detalu; dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Wholesale and retail distribution; data concern enterprises employing more than 9 persons. 

 

TABL. 7(260). TARGOWISKA 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 MARKETPLACES 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 SPECIFICATION 

Targowiska stałe:    Permanent marketplaces: 

liczba .............................................  151 160 158 number 

w tym z przewagą sprzedaży 
drobnodetalicznej ....................  138 152 151 

of which with predominance of 
small-retail sales 

powierzchnia targowisk w tys. m2 846,0 874,9 837,9 area of marketplaces in thous. m2 

w tym sprzedażowa....................  447,3 459,6 463,3 of which sales area 

stałe punkty sprzedaży drobno-
detalicznej ..................................  14996 10790 9085 

permanent small-retail sales 
outlets 

w tym na targowiskach czyn-
nych codziennie.......................  12473 7420 6965 

of which at marketplaces 
opened daily 

Targowiska sezonowe a (w ciągu 
roku) ..............................................  1332 2106 1954 

Seasonal marketplaces a (during 
the year) 

Roczne wpływy z opłaty targowej  
w tys. zł .........................................  17210,3 17124,4 16725,9 

Annual receipts from marketplace 
fees in thous. zl 

 

a Liczba targowisk lub miejsc wyznaczonych na ulicach i placach uruchamianych okresowo. 
a Number of marketplaces or places located on streets and squares open periodically. 


