
 

 

TABL. 17. WAŻNIEJSZE DANE O INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 

 Stan w dniu 31 XII 

 MAJOR DATA ON MUNICIPAL INFRASTRUCTURE 

 As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2010 2014 2015 SPECIFICATION 

Wodociągi     Water supply system 

Sieć rozdzielcza w km  .....................  434,7 468,1 527,4 540,7 Distribution network in km 

Przyłącza prowadzące do budynków     Connections leading to residential 

mieszkalnych  ..............................  19620 18654 20171 20508 buildings 

Zdroje uliczne  ..................................  7 7 – – Street outlets 

Zużycie wody z wodociągów w gos-     Consumption of water from water  
podarstwach domowycha:      supply system in householdsa:  

w dam3  ........................................  10254,2 10026,6 9668,9 9829,8 in dam3 

na 1 mieszkańca w m3  .................  35,1 34,1 32,7 33,3 per capita in m3 

Kanalizacja     Sewage system 

     Distribution network and collectors 
Sieć rozdzielcza i kolektory w km  ...  321,8 353,8 440,8 458,0 in km 

Przyłącza prowadzące do budynków      Connections leading to residential 
mieszkalnych  ..............................  10312 15962 18560 19041 buildings 

Energia elektryczna      Electricity  

Odbiorcy energii elektrycznejb w tys.  111,1 117,7 122,2 . Consumers of electricityb in thous. 

Zużycie energii elektrycznejab:      Consumption of electricityab: 

w GWh  ........................................  166,0 185,4 180,1 . in GWh 

na 1 mieszkańca w kWh ..............  568,2 630,6 609,7 . per capita in kWh 

na 1 odbiorcęc w kWh  .................  1494,1 1575,4 1474,4 . per consumerc in kWh 

Gaz sieciowy     Gas from gas-line system 

     Transmission and distribution network 
Sieć przesyłowa i rozdzielcza w km  448,9 493,1 530,6 . in km 

Przyłącza prowadzące do budynków      Connections leading to residential 
mieszkalnych  ..............................  12217 12983 15411 . buildings 

     Consumers of gas from gas-line  

Odbiorcy gazu z siecib w tys.  ...........  98,8 102,9 105,1 . systemb in thous. 

     Consumption of gas from gas-line  
Zużycie gazu z sieciabd:     systemabd: 

w hm3  ..........................................  30,0 32,2 30,6 . in hm3 

na 1 mieszkańca w m3  .................  102,6 109,7 103,6 . per capita in m3 

 
a W ciągu roku. b W gospodarstwach domowych. c Do przeliczeń przyjęto liczbę odbiorców według stanu w dniu 31 XII. d W jednost-

kach naturalnych, według których następuje rozliczenie z odbiorcami. 

a During the year. b In households. c In calculations there were used the number of consumers as of 31 Dec. d Consumption of gas 
in natural units on the basis of which settlements with clients occur. 

 
  


