
Lokalna infrastruktura techniczna. Mieszkania          Local technical infrastructure. Dwellings 170

urzędy i instytucje ............. . 1289,4 1262,5 public offices 
TABL. 5/69/.   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 2004 2005 SPECIFICATION 

Sieć gazowaa w km................ 1274,3 1338,1 1359,7 Gas-linea network in km 
w tym własność jednostek 

samorządu terytorialnego 1274,3 1338,1 1359,7 
of which local self-gover- 

nment entities ownership 

Połączenia prowadzące  
do budynków mieszkal- 
nych w tys............................ 31,2 33,7 34,3 

Connections leading to resi-
dential buildings in thous. 

Odbiorcy gazu z sieci  
(w ciągu roku) w tys............. 212,6 213,7 215,2 

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

Zużycie gazu z siecib 
(w ciągu roku) w hm3........... 89,1 97,7 101,2 

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

na 1 odbiorcęc w m3 ............ 419,0 457,2 470,2 per consumerc in m3 
na 1 mieszkańca w m3 ........ 138,6 153,4 159,0 per capita in m3 

a Do 2002 r. określana jako rozdzielcza. b W jednostkach naturalnych, według których następuje rozliczanie z od-
biorcami. c 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 Consumption of gas in natural units on the basis of which settlements with 

clients occur. c 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. 6/70/.   ODPADY KOMUNALNE I NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 
MUNICIPAL WASTE AND LIQUID WASTE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2004 2005 SPECIFICATION 

Odpady komunalne zebraneab 
(w ciągu roku) w t ...................  503662 208221,1 213810,9 

Municipal waste collectedab 

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

wych....................................  313654 147670,3 151290,0 of which from households 
w tym wyselekcjonowane:    of which selected: 

makulatura..........................  23 . . waste-paper 
szkło....................................  153 . . glass 
tworzywa sztuczne .............  2 . . plastic 
metale .................................  1 . . metals 
innec....................................  15 . . othersc 

Czynne składowiska kontro- 
  lowane (stan w dniu 31 XII):    

Controlled landfill sites in 
operation (as of 31 XII): 

liczba...................................  1 - - number 
powierzchnia w ha ..............  10,2 - - area in ha 

Nieczystości ciekłe wywiezione
  (w ciągu roku) w dam3 ............  175,6 131,8 272,9 

Liquid waste removed (during 
  the year) in dam3 

w tym z gospodarstw domo- 
wych....................................  115,2 90,1 200,4 of which from households 
a Od 2001 r. w oparciu o tony ważone. b Od 2004 r. bez wyselekcjonowanych. c Od 2003 r. tekstylia. 
a  Since 2001 by weighed tons. b Since 2004 without selected. c Since 2003 textile. 




