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TABL. 5/63/.   SIEĆ GAZOWA, ODBIORCY I ZUŻYCIE GAZU Z SIECI W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH 
Stan w dniu 31 XII 
GAS-LINE SYSTEM, CONSUMERS AND CONSUMPTION OF GAS FROM GAS-LINE 
SYSTEM IN HOUSEHOLDS 
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2008 2009 SPECIFICATION 

Sieć gazowaa w km ............  1274,3 1359,7 1364,6 1407,5 Gas-linea network in km 
Połączenia prowadzące  

do budynków mieszkal- 
nychb w tys.  .....................  31,2 34,3 35,7 36,3 

Connections leading to 
residential buildingsb in 
thous. 

Odbiorcy gazu z sieci  
(w ciągu roku) w tys. ........   212,6c 215,2c 212,7 211,3 

Consumers of gas from 
gas-line systemc (during 
the year) in thous. 

Zużycie gazu z siecid 
(w ciągu roku) w hm3 ........  89,1 101,2 102,7 106,6 

Consumption of gas from 
gas--line systemd (during 
the year) in hm3 

na 1 odbiorcęe w m3 .........  419,0 470,2 482,5 504,5 per consumere in m3 
na 1 mieszkańca w m3 .....  138,6 159,0 162,2 168,6 per capita in m3 

a Do 2002 r. określana jako rozdzielcza. b Od 2007 r. łącznie z połączeniami prowadzącymi do budynków nie-
mieszkalnych. c Bez odbiorców korzystających z gazomierzy zbiorczych.  d W jednostkach naturalnych, według któ-
rych następuje rozliczanie z odbiorcami. e Do przeliczeń przyjęto przeciętną liczbę odbiorców w roku. 

Ź r ó d ł o: w zakresie odbiorców i zużycia gazu z sieci dane Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 
a Until 2002 defined as distribution. b Since 2007 including with connections leading to inhabited buildings. 

 c  Excluding gas consumers using collective gas-meters.  d Consumption of gas in natural units on the basis of which 
settlements with clients occur. e The average number of consumers during the year was used in calculations. 

S o u r c e: data of the Company Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A. 
 
 

TABL. 6/64/.   ODPADY KOMUNALNE I NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 
MUNICIPAL WASTE AND LIQUID WASTE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2008 2009 SPECIFICATION 

Odpady komunalne zebra-
nea (w ciągu roku) w t ........  503662 213810,9 238400,5 232990,3 

Municipal waste collecteda 

(during the year) in t 
w tym z gospodarstw do-

mowych .........................  313654 151290,0 144379,8 135476,6 
of which from hou-

seholds 
na 1 mieszkańca w kg ...  . 237,8 228,2 214,3 per capita in kg 

Nielegalne wysypiska w szt:     Illegal dump in units: 
istniejące (stan w dniu 31 

XII) ................................  . 78 38 39 existence (as of 31 XII) 
zlikwidowane (w ciągu 

roku) ..............................  . 77 24 34 
defunct (during the 
year) 

Nieczystości ciekłe wywie-
zione (w ciągu roku)  
w dam3 ..............................  175,6 272,9 304,3 339,5 

Liquid waste removed 
(during  the year) in dam3 

w tym z gospodarstw  
domowych .....................  115,2 200,4 134,74 169,8 

of which from hou-
seholds 

a Od 2001 r. w oparciu o tony ważone. Od 2004 r. bez wyselekcjonowanych.  
a  Since 2001 by weighed tons. Since 2004 without selected.  
  


