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TABL. 6(115). KOMUNIKACJA  MIEJSKA a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 URBAN  TRANSPORT a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 SPECIFICATION 

     Miasta obsługiwane przez zakłady 
komunikacji miejskiej.....................  19 18 17 

Towns serviced by urban transport 
companies 

Ludność w miastach obsługiwanych 
przez zakłady komunikacji miej-
skiej w tys. ....................................  1418 1298 1269 

Population in urban areas serviced 
by urban transport companies  
in thous. 

Sieć komunikacyjna:    Transportation network: 

linie w km ......................................  3470 3724 3374 lines in km 

czynne trasy w km.........................  1565 1536 1539 bus active routes in km 

w tym autobusowe....................  1476 1452 1455 of which bus 

Tabor autobusowy............................  767 774 796 Bus fleet 
a Dane dotyczą przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  

a Data concern urban transport enterprises and companies, employing more than 9 persons.  

 

TABL. 7(116). ODPADY  KOMUNALNE  I  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁE a 
 MUNICIPAL  WASTE  AND  LIQUID  WASTE a 

2006 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 ogółem 

total 

miasta
 b

 

urban
 

areas
 b

 

wieś
 b

 

rural  
areas

 b
 

SPECIFICATION 

       Odpady komunalne zebrane  
(w ciągu roku) w t...................  1510657,3 893090,4 918445,3 763077,9 130367,2 

Municipal waste collected 
(during the year)

 
in t 

w tym z gospodarstw 
domowych

 
...................  1061124,6 646346,2 662384,4 539342,9 104662,3 of which from households

 
 

w tym wyselekcjonowane:      of which selected: 
makulatura ......................  229,5 4811,3 5235,0 . . waste-paper 
szkło................................  867,1 6177,2 7913,5 . . glass 
tworzywa sztuczne ..........  57,4 2729,8 3834,0 . . plastic 
metale .............................  12,6 670,9 515,4 . . metals 
tekstylia ...........................  715,1 1895,6 2288,5 . . textile 
niebezpieczne .................  . 23,6 27,0 . . hazardous 
wielkogabarytowe............  . 3102,1 3354,2 . . bulky waste 
biodegradowane..............  . . 1827,1 . .  

Czynne składowiska kontrolo-
wane (stan w dniu 31 XII):      

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

liczba..................................  103 117 113 29 84 number 
powierzchnia w ha..............  332,6 364,2 370,4 130,7 239,7 area in ha 

Zrekultywowana powierzch-
nia kontrolowanych skła-
dowisk  (w ciągu roku) w ha  4,3 1,0 0,9 0,9  

Reclaimed area of controlled 
landfill sites  (during the 
 year) in ha 

Dzikie wysypiska:      Uncontrolled  waste dumps 
   istniejące...............................  . 329 301 85 216    existing 
   zlikwidowane ........................  . 280 132 101 31    removed 
Nieczystości ciekłe c wywie-

zione (w ciągu roku) w dam3.  1112,2 1231,3 1248,6 525,8 722,8 
Liquid waste

 c
 removed 

(during the year) in dam3 
w tym z gospodarstw do-

mowych ..........................  800,3 853,6 836,5 332,7 503,8 of which from households  
a Patrz uwagi ogólne do działu, ust. 8 i 9 na str. 185; dane szacunkowe. b Odpady komunalne zebrane bez wyselekcjonowanych.  

c Gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. 

a See general notes, item 8 and 9 on page 185; estimated data. b Municipal waste collected without selected. c Collected temporarily  
in cesspools. 


