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TABL. 2(110). ODBIORCY  ORAZ  ZUŻYCIE  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  W  GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 
 CONSUMERS  AND  CONSUMPTION  OF  ELECTRICITY  IN  HOUSEHOLDS   

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

     
Odbiorcy (stan w  dniu 31 XII) w tys. . 975,8 969,5 Consumers (as of 31 XII) in thous. 

   miasta.............................................. 759,2 770,2 772,8    urban areas 

   wieś ................................................. . 205,6 196,7    rural areas 

Zużycie (w ciągu roku):    Consumption (during the year):  

W GW·h.............................................. . 1784,5 1776,9 In GW·h 

miasta .............................................. 1339,4 1373,9 1373,7 urban areas 

wieś ................................................. . 410,6 403,2 rural areas 

W kW·h:    In kW·h: 

miasta: na 1 mieszkańca................. 641,8 664,8 667,7 urban areas: per capita 

  na 1 odbiorcę a.................... 1771,0 1783,8 1777,5   per consumer a 

wieś � na 1 odbiorcę a ................... . 1997,7 2050,2 rural areas — per consumer a  
 

a Do przeliczeń przyjęto przeciętną liczbę odbiorców w roku. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 

a The average number of consumers during the year was used in calculations. 
S o u r c e: data of Ministry of the Economy, Labour and Social Policy. 

 
 

TABL. 3(111). SIEĆ  GAZOWA  ORAZ  ODBIORCY  I  ZUŻYCIE  GAZU  Z  SIECI W  GOSPODARSTWACH   
DOMOWYCH 

 Stan  w  dniu  31  XII 
 GAS-LINE  SYSTEM  AS  WELL  AS  CONSUMERS  AND  CONSUMPTION  OF  GAS  FROM  GAS-LINE  

SYSTEM  IN  HOUSEHOLDS 
 As  of  31  XII 

2004 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2003 
ogółem 

total 

miasta 

urban 
areas 

wieś 

rural 
areas 

SPECIFICATION 

      
Sieć gazowa w km............................  7368,1 7432,3 4526,7 2905,6 Gas line network in km 

Połączenia
a
 prowadzące do budyn-

ków mieszkalnych .........................  114737 121560 104744 16816 

Connections
a
 leading to residential 

buildings 

Odbiorcy gazu
b
 z sieci w tys. ..........  656,2 655,4 632,1 23,3 

Consumers of gas
b
  from gas-line 

system in thous. 

Zużycie gazu z sieci  (w ciągu roku) 

w hm3.............................................  319,1 320,4 297,1 23,3 

Consumption of gas from gas-line 

system  (during the year) in hm3 

   na 1 mieszkańca
c
 w m3.................  110,0 110,5 144,3 27,6 per capita

 c
 in m3 

 

a Łącznie z połączeniami prowadzącymi do budynków zbiorowego zamieszkania. b Bez odbiorców korzystających z gazomierzy zbior-
czych. c Do przeliczeń przyjęto ludność ogółem bez wyodrębniania jej w tych miastach i na wsi, w których ta sieć istniała. 

Ź r ó d ł o: w zakresie odbioru i zużycia gazu z sieci dane Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 
 
a Together with connections loading to residences for communities. b Excludind consumers using colectiv gas-meters. c Population total 

excluding its separation in those urban areas and rural areas in which network existed. 
S o u r c e: within the scope of consumers and consumption of gas from gas-line system, data of the company Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo S.A. 


