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TABL. 4/202/.   GASTRONOMIAa (dok.) 
CATERINGa (cont.) 

2004 2005 

WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach 
bezwzględnych 

in absolute number 

w od-
setkach
in per-
cent 

SPECIFICATION 

Liczba placówekb gastronomicz- 
nych (stan w dniu 31 XII)............  327 306 100,0 

Number of cateringb esta- 
blishments (as of 31 XII) 

Restauracje .....................................  174 188 61,4 Restaurants 
Bary.................................................  78 73 23,9 Bars 
Stołówki...........................................  54 21 6,9 Canteens 
Punkty gastronomiczne...................  21 24 7,8 Food stands 

a Według lokalizacji przedsiębiorstw.  b Stałe i sezonowe. 
a By enterprises localization.  b Permanent and seasonal. 
 
 
 

TABL. 5/203/.   SPRZEDAŻ HURTOWA TOWARÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCHa 
(ceny bieżące) 
WHOLESALE SALES IN TRADE ENTERPRISESa (current prices) 

2004 2005 

WYSZCZEGÓLNIENIE w mln zł 
in mln zl 

w od- 
set- 
kach 

in percent 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M .................................... 12215,7 12853,3 100,0 T O T A L 
sektor publiczny .......................... 186,9 470,3 3,7 public sector 
sektor prywatny........................... 12028,8 12383,0 96,3 private sector 

Żywność i napoje bezalkoholowe .... 1091,5 731,9 5,7 
Ford and non-alcoholic bever-

ages 
Napoje alkoholowe........................... 431,8 383,1 3,0 Alcoholic beverages 
Towary nieżywnościoweb................. 10692,4 11738,3 91,3 Non-foodstuff goodsb 

a Według lokalizacji przedsiębiorstw.  b Konsumpcyjne i niekonsumpcyjne. 
a By enterprises localization.  b Consumer and non-consumer goods. 
 
 
 

TABL. 6/204/.   MAGAZYNY HANDLOWEa 
Stan w dniu 31 XII 
TRADE WAREHOUSESa 

As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 SPECIFICATION 

Magazyny zamknięte:   Secured warehouses: 
liczba ....................................................  943 951 number 

w tym sektor prywatny .......................  933 941 of which private sector 
powierzchnia składowa w tys. m2 .........  537,0 580,4 storage space in thous. m2 

w tym sektor prywatny .......................  533,9 577,1 of which private sector 
a Według lokalizacji przedsiębiorstw.   
a By enterprises localization.    
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TABL. 6/204/.   MAGAZYNY HANDLOWEa (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 
TRADE WAREHOUSESa (cont.) 

As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 SPECIFICATION 

Magazyny zadaszone:   Roofed warehouses: 
liczba ..................................................... 82 72 number 

w tym sektor prywatny ........................ 81 71 of which private sector 
powierzchnia składowa w tys. m2 .......... 70,1 34,8 storage space in thous. m2 

w tym sektor prywatny ........................ 69,6 34,3 of which private sector 

Place składowe:   Storage sites 
liczba ..................................................... 157 206 number 

w tym sektor prywatny ........................ 149 189 of which private sector 
powierzchnia składowa w tys. m2 .......... 492,2 735,9 storage space in thous. m2 

w tym sektor prywatny ........................ 467,2 460,1 of which private sector 
a Według lokalizacji przedsiębiorstw.   
a By enterprises localization.    
 
 
 
 

TABL. 7/205/.   TARGOWISKA 
Stan w dniu 31 XII 
MARKETPLACES  
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2004 2005 SPECIFICATION 

Targowiska stałe ................................ 18 14 14 Fixed marketplaces 
w tym z przewagą sprzedaży 

drobnodetalicznej ...................... 14 11 11 
of which with dominate of 

small-retail sales 

Powierzchnia targowisk w tys. m2 ..... 386,7 298,5 298,5 Area of marketplaces in thous. m2 
w tym sprzedażowa ..................... 190,0 109,1 109,1 of which sales 

Stałe punkty sprzedaży drobnodeta- 
   licznej .................................................  8500 3941 3941 Fixed retail sales outlets  

w tym na targowiskach czynnych 
codziennie ................................. 7200 2341 2341 

of which on the marketplaces 
working every day 

Targowiska sezonowea (w ciągu  
   roku) ................................................ 1200 1850 1850 

Seasonal marketplacesa 
(during the year) 

Roczne wpływy z opłaty targowej 
na targowiskach stałych i sezono-
wych w tys. zł .................................. 3218,4 2901,1 2810,9 

Annual receipts from fixed and 
seasonal market places pay-
ments in thous. zl 

a Liczba miejsc lub targowisk wyznaczonych na placach i ulicach uruchamianych okresowo. 
a Number of marketplaces or places assignated on squares and streets set in motion periodically. 
 

 
 
 




