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Petycja w interesie publicznym
w kwestii likwidacji Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych  

Na podstawie  przepisu  art.  63 ustawy zasadniczej-Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej
(Dz.  U.  Z  1997  r.  Nr  78  ze  zm.)  w  związku  z  ustawą z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  petycjach
(Dz.U. 2014 r. poz. 1195), w związku z przepisem art. 58    § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w związku z § 136 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,  wnoszę
o  likwidację  Gdańskiego  Zarządu  Nieruchomości  Komunalnych  Samorządowego  Zakładu
Budżetowego; dalej zwanego GZNK. 

Dnia 1 stycznia 2003 r. na nielegalny wniosek Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska, rada miasta
nielegalną  uchwałą nr  II/51/2002  z  dnia  5  grudnia  2002  r.  utworzyła  GZNK,  niespełniający
podstawowego warunku samofinansowania zakładu budżetowego.

Uzasadnienie

W okresie  od  dnia  1  stycznia  2003  r.  do  dnia  6  września  2015  r. -  daty  tego  pisma,
konsekwencją podjętej uchwały jest skradziona z budżetu Gdańska kwota 252, 5 mln PLN, która
została  wydatkowana  w  wymienionym  okresie  na  wynagrodzenia  osobowe  w  nielegalnie
powołanym powyższą uchwałą  Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, zakładzie
budżetowym  niespełniającym  podstawowego  warunku  samofinansowania,  określonego  we
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wszystkich ustawach o finansach publicznych jakie zostały ogłoszone od daty 26 listopada 1998 r.

Powyższe korupcyjne wydatki budżetowe w kwocie  252, 5 mln PLN nie posiadają wymaganej
przepisami prawa kontrasygnaty skarbnika miasta (przepis  art.  46 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca
1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  2013  poz.  594).  Regionalna  Izba  Obrachunkowa
w Gdańsku nie sprawuje żadnej kontroli finansowej nad GZNK, jak wymaga tego przepis  art. 62
ustawy.

Uchwała Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2002 r.; dalej RMG, rażąco narusza
ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1998 Nr 155 poz. 1014; dalej
u.f.p.), obowiązującą w dacie podjęcia uchwały. 

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne
z prawem są nieważne. 

Według  przepisu  art.  87 Konstytucji  RP  źródłami  powszechnie  obowiązującego  prawa
Rzeczypospolitej  Polskiej  są:  Konstytucja,  ustawy,  ratyfikowane  umowy międzynarodowe  oraz
rozporządzenia.
 
W związku z powyższym przepisem ustawy zasadniczej i przepisami § 136, § 137 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie „Zasad techniki  prawodawczej”
(Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  100  poz.  908)  uchwała  nr  III/51/2002  Rady  Miasta  Gdańska  z  dnia
5 grudnia 2002 roku  jest bezwzględnie nieważna i nie może być wykonywana, co dowiedziono
poniżej. 

Na podstawie  § 136 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w  sprawie  „Zasad  techniki  prawodawczej”  w  uchwale  i  zarządzeniu  niedopuszczalne  jest
zamieszczanie przepisów prawnych niezgodnych z ustawą, na podstawie której są one wydawane,
oraz innymi ustawami ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, i także przepisów prawnych
niezgodnych z rozporządzeniami, co ma miejsce w § 5 ust. 2  pkt 1,       pkt 2, pkt 3 uchwały Rady
Miasta Gdańska Nr III/51/2002 sprzecznych odpowiednio z a  rt. 3 ust. 2 pkt 2a, pkt 2b, art. 19
ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r., odzwierciedlone poniżej.

Tekst    § 5 u  chwały   Nr III/51/2002   Rady Miasta Gdańska:
2. Źródłami przychodów zakładu budżetowego Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych będą:
1) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, 
2) inne opłaty  (odsetki bankowe, wpływy  za dźwigi, schrony, anteny zbiorcze, garaże, dzierżawę
terenów zielonych itp.),
3) dotacje z budżetu Miasta.

Tekst   u  stawy o finansach publicznych   z dnia 26 listopada 1998 r.  :
art. 3
2. Dochodami publicznymi są:
1)  daniny  publiczne,  do  których  zalicza  się  podatki  oraz  inne  świadczenia  pieniężne,  których
obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;
2)  pozostałe  dochody uzyskiwane  przez  jednostki  sektora  finansów  publicznych,  do  których
zalicza się:
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a) opłaty,
b) dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym

charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału,
c)  dochody  ze  sprzedaży  majątku,  rzeczy  i  praw,  niestanowiące  przychodów  w  rozumieniu
ust. 1 pkt 3 lit. a i b, oraz dochody ze świadczenia usług,
d) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
art. 19
1. Zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,
które:
1) odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania;
2) pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Z porównania tekstu u  chwały   Nr III/51/2002   Rady Miasta Gdańska z tekstem u  stawy o finansach
publicznych    z dnia 26 listopada 1998 r. wynika, że źródłami przychodów zakładu budżetowego
Gdańskiego Zarządu Nieruchomości  Komunalnych są dochody publiczne zaliczane do środków
publicznych  nienależnych  GZNK,  mogące  być  przeznaczane  jedynie  na  wydatki  publiczne,
rozchody budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 4 pkt 1 u.f.p.). Zarzut
powyższy  potwierdzają  całkowicie  plany  finansowe  zakładu  z  lat  2002-2015
(www.gznk.pl/o_firmie/plany_finansowe/).

GZNK mając do dyspozycji wbrew obowiązującemu prawu dochody publiczne (dochody z najmu
oraz  z  dzierżawy i  innych umów o podobnym charakterze),  nie  odprowadza  ich  w całości  do
budżetu jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa, finansując z nich wynagrodzenia
osobowe 326 nikomu niepotrzebnych urzędników.

Nawał  przepisów  przytoczonych  w  korupcyjnej  uchwale nr  III/51/2002  Rady  Miasta  Gdańska
z dnia 5 grudnia 2002 roku dotyczących ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym:
„[...] (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zm.  w 2002 r. Dz. U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,
Nr  113  poz.  984)[...]”  oraz   dotyczących  ustawy z  dnia  26  listopada  1998  r.  o  finansach
publicznych: „[...] (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, zm. z 1999 r. Dz. U. Nr 38 poz. 360, nr 70 poz. 778,
nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Dz. U. Nr 6 poz. 69, nr 12 poz. 136, nr 48 poz. 550, nr 122 poz. 1315, nr
119 poz. 1251, nr 95 poz. 1041, nr 122 poz. 1623, nr 102 poz. 1116, nr 98 poz. 1070, z 2002 r. Dz.
U. Nr 41 poz. 365, nr 41 poz. 363, nr 74 poz. 676)[...]”,  niemających w niej absolutnie żadnego
zastosowania, ma wywoływać jedynie nieodparte wrażenie jej legalności.

Bezwzględna  nieważność  uchwały implikuje  niemożność  jej  konwalidacji  przez  następujące
również bezwzględnie nieważne jej nowele: uchwałę nr V/47/06 z dnia 21 grudnia 2006 r., uchwałę
nr X/208/07 z dnia 31 maja 2007 r., uchwałę nr XLII/1214/09 z dnia 26 listopada 2009 r., uchwałę
nr VI/51/11 z dnia 13 stycznia 2011 r., uchwałę nr XXXI/653/12 z dnia 25  października  2012 r.
podjęte przez  radę miasta na wnioski Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska.

Nieważność wymienionych uchwał pociąga nieważność tekstu jednolitego uchwały nr III/51/2002
Rady Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2002 roku z Obwieszczenia Rady Miasta Gdańska z dnia
23 maja  2013  r.,  opublikowanego  dnia  24  czerwca  2013  roku  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Pomorskiego poz. 2591. 

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych administruje 15 gminnymi lokalami mieszkalnymi,
1 gminnym lokalem użytkowym, 0 gminnymi garażami (załącznik nr 1), kradnąc na to zarządzanie
15 mln PLN rocznie z kasy miasta. Pozostałym zasobem gdańskich lokali gminnych czyli 8294
lokalami  mieszkalnymi,  1696  lokalami  użytkowymi,  1092  garażami  administrują  podmioty
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prywatne.
                       
Powyższa część uzasadnienia niniejszej petycji jest warunkiem wystarczającym do unieważnienia
oraz  wstrzymania  wykonywania  bezwzględnie  nieważnej  uchwały  nr  III/51/2002  Rady  Miasta
Gdańska z  dnia  5 grudnia  2002 r.  oraz  natychmiastowego  odwołania  prezydenta  miasta  Pawła
Adamowicza,  wnioskodawcę  korupcyjnego  aktu  prawa  miejscowego,  projektu  pozbawionego
kontrasygnaty skarbnika Gdańska. 

Krótko  mówiąc,  uchwała  organu  stanowiącego  jednostki  samorządu  terytorialnego  zawierająca
regulacje  sprzeczne  z  ustawą,  regulująca  jeszcze  raz  to,  co  zostało  zawarte  w  obowiązującej
ustawie, modyfikująca ją, istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Nieważnością dotknięty jest
cały § 5 uchwały również po nowelizacji,  zupełnie wykluczający jej podjęcie w związku z treścią
§ 136 i § 137 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, których wykładnia nie
budzi wątpliwości interpretacyjnych.

Plany  finansowe  z  lat  1998-2002  wymienionych  na  wstępie  Przedsiębiorstw  Gospodarki
Mieszkaniowej;  zwanych  dalej  (PGM)  i  GZNK  z  lat  2003-2013  są  jedną  wielką  oszukańczą
sprawozdawczością finansową (dowody: § 3 pkt 10 statutu GZNK oraz link do strony internetowej
wyżej).

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy nie  są  dochodami  własnymi  GZNK  jak  przedstawiają  to  jego
sfałszowane plany finansowe. 

Dochody własne jako dochody z usług wykazywane w planach finansowych GZNK i PGM są typu
refakturowanego. Oznacza to, że GZNK jest pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy za media
i związane z nimi usługi firmom je wytwarzającym, czyli nie posiada z tego tytułu przychodów,
gdyż niczego nie produkuje i nie świadczy żadnych usług.

GZNK  nie  posiadał  i  nie  posiada  przychodów  własnych,  co  kwalifikuje  go  zgodnie
z obowiązującymi przepisami jedynie do natychmiastowej likwidacji.

Siedemnasty  rok  prezydent  Gdańska  Paweł  Adamowicz  i rada  miasta defraudują  pieniądze
publiczne, w tym 13 lat na podstawie bezwzględnie nieważnej uchwały nr III/51/2002 RMG z dnia
5 grudnia 2002 r., destrukcyjnie majstrując przy ustawach o finansach publicznych.

Okres  od  dnia  26  listopada  1998  r.  do  dnia  31  grudnia  2002  r.  był  okresem  bezczynności  i
zaniechania gdańskich organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych w odniesieniu
do pięciu nierentownych, Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej, które miały ulec likwidacji
do  dnia  26  listopada  1998 r.  w związku z  wejściem w życie  w tym dniu  ustawy o  finansach
publicznych.                            

W wymienionym czteroletnim okresie  wbrew u.f.p.  nadal  finansowano z  budżetu  miasta  PGM
zamiast  je  zlikwidować.  Dnia  5.12.2002  r.  RMG  na  wniosek Pawła  Adamowicza  prezydenta
Gdańska podjęła korupcyjną uchwałę łącząc pięć nierentownych PGM w jeden wielki  nierentowny
zakład, nadając mu nazwę GZNK od dnia 1 stycznia 2003 roku. Od daty podjęcia uchwały do daty
tego pisma organy samorządowe Gdańska  kontynuują okres rażącej obrazy przepisów u.f.p. ze
zmianami,  okres  bezczynności  i  zaniechania,  tworząc  i  modyfikując  chore  prawo  lokalne,
defraudując bezczelnie w poczuciu całkowitej  bezkarności pieniądze publiczne na finansowanie
organizacji przestępczej GZNK SZB.
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Obwieszczenie  RMG  z  dnia  23  maja  2013  r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Pomorskiego,  Poz.  2591)  jest
kadzidłem  dla  umarłego,  niebędącym  w  stanie  ożywić  truchła  jakim  jest  „Gdański  Zarząd
Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy”.

Organy samorządowe –  prezydent  Paweł  Adamowicz  i  rada  miasta  Gdańska  generują  od  dnia
1 grudnia 1998 roku do dnia dzisiejszego tj. 6 września 2015 r.  szkody w wielkich rozmiarach,
miesięcznie w kwocie  1, 25 mln PLN, dla  budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu
Państwa,  finansując  z  kieszeni  podatnika  wirtualne  firmy (PGM* lata  1998-2002,  GZNK  lata
2003-2015), niespełniające podstawowego warunku samofinansowania zakładu budżetowego. 

Po 16 latach i 10 miesiącach od daty wejścia w życie dnia 26 listopada 1998 r. ustawy o finansach
publicznych  do  daty  petycji  straty  te  wynoszą  co  najmniej  252,  5  mln  PLN,  bez  odsetek
ustawowych i nadal rosną. Oceniając niebagatelny rozmiar tych szkód mamy tutaj niewątpliwie do
czynienia  z  przestępstwem  kwalifikowanym  jako  zbrodnia,  gdzie  karalność  tego  przestępstwa
ustaje z upływem lat 20 według przepisu art. 101 § 1 pkt 2 kodeksu karnego.

Paweł Adamowicz dopuścił się przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu przez nadużycie
udzielonych mu uprawnień, wyrządzając gminie Gdańsk szkodę majątkową  w wielkich rozmiarach
w kwocie 252, 5 mln PLN, za co przepisy art. 296 § 1 oraz § 3  kodeksu karnego przewidują karę
pozbawienia wolności do lat 10. 

Adamowicz podpada również karnie pod przepis art. 297 § 1 k.k., bo w celu uzyskania dla GZNK z
budżetu  miasta  Gdańska  środków  publicznych  przedłożył  nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  z
pomocą  osób występujących w jego imieniu  w toku prac  nad projektem korupcyjnej  uchwały,
wymienionych we wniosku z dnia 27 listopada 2002 r. o włączenie pod obrady RMG projektu
uchwały,  dotyczących faktów o istotnym znaczeniu (w ramce powyżej)  dla uzyskania wsparcia
finansowego z budżetu miasta dla GZNK.

Z tym samym naruszeniem prawa przez Adamowicza mamy do czynienia w podobnych wnioskach
24 stycznia 2006 r., 28 listopada 2006 r., 24 maja 2007 r., 6 listopada 2009 r., 5 stycznia 2011 r.,
17 października 2012 r. dotyczących konwalidacji korupcyjnej uchwały  nr III/51/2002 RMG.

W  zbiegu  z  powyższymi  przepisami  kodeksu  karnego  Paweł  Adamowicz  działając
w porozumieniu  z  innymi  osobami  podlega  karze  do  10  lat  pozbawienia  wolności  w  oparciu
o przepisy art. 299 § 1 oraz § 5 k.k., ponieważ będąc projektodawcą i wnioskodawcą wszystkich
wymienionych wyżej uchwał pomaga w przenoszeniu własności i posiadania środków finansowych
będących własnością budżetu miasta i  Skarbu Państwa, na rzecz zakładu budżetowego Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Zapisy  uchwały  nr  III/51/2002  Rady  Miasta  Gdańska  z  dnia  5  grudnia  2002  r.  są  sprzeczne
z obowiązującymi przepisami prawa w dniu jej wydania, na podstawie art. 91 ust. 1, art. 93 ust. 1
i  art.  94 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z czym
zachodzi bezwzględna nieważność uchwały  oraz niemożność jej konwalidacji poprzez jej nowele
oraz tekst jednolity.

Reasumując, uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna, granicą zaś nieważności
jest  ustalenie,  że  jest  to  istotne  naruszenie  prawa,  co  zostało  niezbicie  dowiedzione
w niniejszym wniosku. 

W świetle art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego wydają akty prawa miejscowego

5



obowiązujące  na  obszarze  działania  tych  organów,  na  podstawie  i  w  granicach  upoważnień
zawartych w ustawie. 

Jednocześnie zaś zasada praworządności, wyrażona w art. 7 Konstytucji RP wymaga, żeby treść,
regulowana  wydanym  aktem  normatywnym,  wynikała  z  upoważnienia  ustawowego  i  nie
przekraczała  zakresu  tego  upoważnienia.  Wynika  to  również  wprost  z  przepisów  ustawy
o samorządzie gminnym, a zwłaszcza z  art. 40 tej ustawy, zgodnie z którym gminie przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy na podstawie
upoważnień ustawowych.

Czegoś tak kuriozalnego, rażąco naruszającego prawo jak Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, kradnący bezczelnie od dnia 1 stycznia 2003 r.
do dnia  dzisiejszego z budżetu  jednostki  samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa kwotę
15  mln  PLN rocznie  (1,  25  mln  PLN miesięcznie),  na  wynagrodzenia  osobowe  dla  swoich
wirtualnych urzędników, nie ma w żadnym z dużych miast Polski.

Od grudnia roku 1998 nieustannie uczestniczą w opisanej  korupcji  Paweł  Adamowicz,  Bogdan
Oleszek, Marek Bumbis, Małgorzata  Chmiel oraz  Teresa Blacharska-skarbnik miasta, stojąca na
straży niezmąconej kradzieży dochodów publicznych, mająca gdzieś od lat 17 ustawy o finansach
publicznych.

Na podstawie przepisu art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.):  każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa

ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

Każdym w tym przepisie jest również radny miasta Gdańska, który dowiedział się o rzeczonym
przestępstwie,  radny biorący udział w uchwalaniu budżetu miasta,  gdzie kwota 1, 25 mln PLN
miesięcznie jest  przeznaczana  od  grudnia  1998  roku  na  finansowanie  nielegalnych,  gminnych,
gdańskich zakładów budżetowych.

Z tych względów i na przytoczone przepisy wniesiono jak na wstępie.

*Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Mieszkaniowej  Gdańsk  –  Śródmieście  Zakład  Budżetowy,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej  –  Gdańsk  Nowy  Port  Zakład   Budżetowy,  Zakład  Budżetowy  Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku

załącznik:
1. Zestawienie ilości i powierzchni lokali
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Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILO Ć I POWIERZCHNIA żMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH,

STAN NA DZIE  2015-06-30.

BOM

Lokale
administrowane

przez żZNK

W tymŚ

Lokale w budynkach
Komunalnych, w Spółdzielniach

i Wspólnotach Obcych

Lokale w budynkach
Wspólnot w

administrowaniu żZNK
*)

Lokale w budynkach Wspólnot
żminnych w Zarządzie Obcym

przejęte od żZNK

ilo ć
lok.

mieszk.

pow.
(m2)

ilo ć lok.
mieszk.

pow. 
(m2)

ilo ć lok.
mieszk.

pow. 
(m2)

ilo ć lok.
mieszk. pow. (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BOM 1 2 235 94 723 925 42 327 0 0 1 310 52 396

BOM 2 2 988 142 198 1 165 56 470 2 96 1 821 85 632

BOM 4 2 886 128 738 2 023 90 443 9 467 854 37 828

BOM 7 4 275 219 169 1 291 64 612 1 58 2 983 154 499

BOM 8 3 417 159 177 1 292 59 053 1 33 2 124 100 091

BOM 9 2 508 104 051 916 38 397 2 90 1 590 65 564

razem: 18 309 848 056 7 612 351 302 15 744 10 682 496 010

ILO Ć I POWIERZCHNIA żMINNYCH LOKALI U YTKOWYCH,

STAN NA DZIE  2015-06-30.

BOM

Lokale
administrowane

przez żZNK

W tymŚ

Lokale w budynkach
Komunalnych i

Wspólnotach Obcych

Lokale w budynkach
Wspólnot w administrowaniu

żZNK *)

Lokale w budynkach Wspólnot
żminnych w Zarządzie Obcym

ilo ć lokali
u ytk.

pow. 
(m2)

ilo ć lokali u ytk.
pow. 
(m2)

ilo ć lokali u ytk.
pow. 
(m2)

ilo ć lokali
u ytk. ogółem

pow. lok.
u ytk. (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BOM 1 124 28 637 96 25 797 0 0 28 2 840

BOM 2 440 71 048 170 47 854 1 29 269 23 165

BOM 4 124 21 288 95 18 648 0 0 29 2 640

BOM 7 558 84 326 278 64 189 0 0 280 20 137

BOM 8 275 45 726 124 34 384 0 0 151 11 342

BOM 9 176 42 156 96 37 366 0 0 80 4 790

razem: 1 697
293
181

859 228 238 1 29 837 64 914

ILO Ć I POWIERZCHNIA żARA Y żMINNYCH,
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STAN NA DZIE  2015-06-30.

BOM

Lokale
administrowane

przez żZNK

W tymŚ

żara e w
budynkach

Komunalnych

żara e w budynkach Wspólnot w
administrowaniu żZNK

żara e w budynkach Wspólnot
żminnych w Zarządzie Obcym

ilo ć gara y
pow. 
(m2)

ilo ć gara y
pow. 
(m2)

ilo ć gara y
pow. 
(m2)

ilo ć gara y
ogółem

pow. gara y
ogółem (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BOM 1 47 827 47 827 0 0 0 0

BOM 2 172 3 022 165 2 914 0 0 7 108

BOM 4 11 198 11 198 0 0 0 0

BOM 7 422 4 211 389 3 732 0 0 33 479

BOM 8 226 4 074 201 3 667 0 0 25 407

BOM 9 214 3 847 205 3 683 0 0 9 164

razem: 1 092 16 179 1 018 15 021 0 0 74 1 158




