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 Agnieszka Filipkowska 
Radna Rady Miasta Gliwice, 

w miejscu 

 

 
 

Dotyczy: Odpowiedź na interpelację w sprawie gospodarki 
niskoemisyjnej w Gliwicach 

 

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 19.02.2019 roku udzielam 
informacje w kolejności zadanych pytań. 

 

1. Informacja o rodzajach systemów grzewczych w budynkach 
użyteczności publicznej zarządzanych przez miasto Gliwice jest 
zawarta w tabeli 7.49 Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 
przyjętego przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr III/47/2019 
z dnia 7 lutego 2019. Dodatkowo informuję, że zużycie paliwa 
w sektorze obiektów użyteczności publicznej z podziałem na 
rodzaje paliw zawiera tabela 8.10 w PGN. Aktualnie realizowane 
plany inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej są z kolei zawarte w działaniu GLI 003 
opisanym szczegółowo w rozdziale 9.5.3 w PGN. 

2. W zakresie Pani pytania dotyczącego ilości budynków i instytucji 
prywatnych, w których są użytkowane instalacje grzewcze na 
paliwa węglowe, informuję, że miasto nie posiada dokładnych 
danych. Informacje te są szacunkowe, określone na dzień 
31.12.2017r., w oparciu o udziały zużycia paliw, energii cieplnej i 
elektrycznej w przeliczeniu na MWh/rok w sektorze budynków 
mieszkalnych w Gliwicach (zawarte w tabeli 8.3 - 8.6 w PGN; 
podobne dane, zebrane dla sektora handlu i usług oraz 
przemysłu, przedstawiono w rozdziałach 8.4 i 8.5 w PGN). 
Szacowaną ilość na poziomie 17,8 tys. systemów grzewczych 
opartych o paliwa stałe przedstawiono w rozdziale 7.5.1.3 PGN. 
Precyzyjne dane o ilości takich systemów grzewczych mogą być 
dostępne w przyszłości, pod warunkiem wdrożenia projektu 
ZONE, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii wraz z partnerami. Zakłada się w 
tym projekcie, że dane będą w głównej mierze pozyskiwane 
cyklicznie przez mistrzów kominiarskich, którzy będą zasilać 
ogólnopolską bazę, do której będą miały dostęp również gminy w 
zakresie swojej jurysdykcji. 

3. Miasto Gliwice od 1997 roku wspiera zmianę systemu ogrzewania 
z węglowego na proekologiczne. Obecnie obowiązuje Uchwała Nr 
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XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony 
środowiska. W ramach powyższej uchwały przyjęto Regulamin 
przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice 
na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych oraz 
Regulamin przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu 
miasta Gliwice na pokrycie kosztów wybranych instalacji 
odnawialnych źródeł energii (OZE). O dotację mogą ubiegać się 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek 
sektora finansów publicznych będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi.  

4. Gliwice posiadają opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej 
(PGN). Wersja pierwotna PGN została uchwalona w roku 2015, 
zmiana nastąpiła w roku 2016 a jego aktualizacja w roku 2019 
(Uchwała nr III/47/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 
2019 r.). 

5. Część działań zaplanowanych w PGN dotyczy montażu 
Odnawialnych Źródeł Energii – szczegóły na stronach 166-198 
w PGN. 

6. Miasto Gliwice w okresie objętym zapytaniem (2019-2023) 
planuje dotrzeć do wszystkich mieszkańców z informacją 
o możliwości otrzymania, z różnych źródeł, wsparcia do zmiany 
systemu grzewczego oraz do odnawialnych źródeł energii. 
Planujemy to realizować m.in. poprzez stronę internetową miasta 
Gliwice, Miejski Serwis Informacyjny, druk ulotek i broszur, udział 
w targach budownictwa i innych spotkaniach, podczas których 
pracownicy będą udzielać informacji. 

7. Miasto Gliwice jest objęte tzw. śląską uchwałą antysmogową, 
czyli uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 w 
sprawie „wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw”, przyjętą w trybie art. 96 ustawy prawo ochrony 
środowiska. Śląska uchwała antysmogowa dopuszcza po 2027 
roku dalsze funkcjonowanie systemów grzewczych innych niż 
bezemisyjne, w tym kotłów węglowych w klasie 5 normy kotłowej 
PN-EN 303-5:2012. Uchwała ta jest aktem wyższego rzędu niż 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
przyjmowane uchwałami Rady Miasta Gliwice. W związku 
z powyższym miasto nie ma prawnej możliwości narzucenia w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego bardziej 
rygorystycznych wymogów dotyczących urządzeń grzewczych w 
mieście w tym np. w zakresie dotyczącym ich  bezemisyjności z 
uwagi na gazy cieplarniane. 

8. Zarządzaniem budynkami podlegającymi miastu zajmuje się 
kilka instytucji, udało się ustalić poniżej przedstawione dane. 

W zakresie obiektów podległych Wydziałowi Edukacji 
termomodernizacji nie zostały poddane budynki/obiekty, 
wykorzystywane przez: - Szkołę Podstawową nr 1 (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 5), ul. Kozielska 39, - Szkołę 

 



 

Podstawową nr 29, ul. Staromiejska 24 (2 obiekty), - 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 (3 obiekty/hale 
zapleczy dydaktycznych), - Przedszkole Miejskie nr 27 (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 13), ul. Łabędzka 19, - Państwową 
Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gliwicach, ul. Siemińskiego 6A 
(obiekt chroniony prawem miejscowym). 

Z kolei Wydział Inwestycji i Remontów planuje: 

- w roku 2019 wykonać dokumentację projektową dla 
termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
nr 5 przy ul. Kozielskiej 39, realizacja planowana jest na rok 
2020; 

- w roku 2019 wykonać ekspertyzę w zakresie modernizacji 
i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy 
ul. Staromiejskiej 24. 

 
W zakresie obiektów podległych Wydziałowi Zdrowia 

i Spraw Społecznych obecnie trwa termomodernizacja budynku 
Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" przy ul. Derkacza 10. 
Planowany termin realizacji inwestycji to 2019-2020 (w roku 
2018 został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 
w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). 
Pozostałe budynki będące w trwałym zarządzie jednostek 
podległych wydziałowi ZD zostały poddane termomodernizacji. 

W zakresie zarządu prowadzonego przez Gliwickie 
Centrum Organizacji znajduje się teren przy ul. Barlickiego 3. Na 
przedmiotowym terenie znajdują się trzy budynki (główny, sala 
gimnastyczna, pracownia rzeźby), z których dwa zostały poddane 
termomodernizacji przed przekazaniem zabudowań GCOP w 
trwały zarząd. Projekt budowlano wykonawczy 
termomodernizacji Szkół Mechaniczno-Elektrycznych został 
wykonany w 2006 roku. Zakres powyższego projektu nie objął 
jednak docieplenia zabytkowych ścian budynku sali 
gimnastycznej wykonanych z litej cegły. 

W zakresie zarządzania przez Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami informuję, iż spośród budynków objętych 
umowami użytkowania dwa budynku posiadają termoizolację,  tj. 
budynek przy ul. Ossowskiego 8 w Gliwicach użytkowany przez 
Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" oraz budynek  
ośrodka rehabilitacyjnego przy ul. Słowackiego 58B, użytkowany 
przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 
Gliwicach. 

W zakresie zarządu Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 
roku odbyła się termomodernizacja całego budynku Biblioteki 
Centralnej położonego przy ul. Kościuszki 17. 

W zakresie zarządu prowadzonego przez Teatr Miejski 
w Gliwicach jest 5 budynków, w tym trzy po termomodernizacji 
(budynek główny Teatru, budynek pracowni technicznych, Kino 
Bajka). W najbliższym czasie nie jest planowana 
termomodernizacja pozostałych obiektów (Ruiny Teatru 
"Victoria", budynek pralni). 



 

W zakresie zarządu Muzeum w Gliwicach wszystkie 
budynki korzystają z sieci ciepłowniczej i jako obiekty zabytkowe 
nie były poddawane termomodernizacji.  

W zakresie budynków będących w trwałym zarządzie 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach to wszystkie 
zostały poddane termomodernizacji, oprócz pawilonu nr II dla 
psów na terenie schroniska dla zwierząt. Prace 
termomodernizacyjne tego obiektu zastały zaplanowane na 2019 
rok. 

W zakresie zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
jest 316 budynków mieszkalnych stanowiących własność miasta 
Gliwice wymagających wykonania prac termomodernizacyjnych. 
Realizacja zadania planowana jest  na lata 2019-2021. 

 

(-) Agnieszka Setnik 

Naczelnik Wydziału Środowiska 

(podpisano elektronicznie) 

pia: SR aa. 
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