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Panowie 

TOMASZ TYLUTKO 
ŁUKASZ CHMIELEWSKI 

Radni Rady Miasta Gliwice 
 
 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.114.2021   

 

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.504895.2021 montaż 
paneli fotowoltaicznych na stadionie Piasta lub innych obiektach 

miejskich 

 

Szanowni Panowie Radni! 

W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że Miasto Gliwice 

planuje kompleksową racjonalizację zużycia energii elektrycznej 

w budynkach użyteczności publicznej, poprzez montaż odnawialnych 

źródeł energii. 

W ramach tego przedsięwzięcia rozpoczęto już działania 

i zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na dwóch budynkach, w których 

funkcjonuje Urząd Miejski. Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 80 kW 

zostały dofinansowane w 85% ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO 

WSL). 

W ramach dofinansowania uzyskanego ze środków RPO WSL na 

budowę centrum przesiadkowego, zaplanowany został także montaż 

instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu obiektu, która docelowo ma 

zasilać nowo powstały obiekt w energię elektryczną. 

Ponadto, przygotowana została dokumentacja i wnioski 

o dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych w kolejnych 

dziewięciu miejskich obiektach – głównie oświatowych, a także 

w budynku głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 

ul. Kościuszki. Wnioski te obecnie oczekują na decyzję o możliwości 

dofinansowania. Opracowany został także program-funkcjonalno-

użytkowy dla montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach  Teatru 

Miejskiego i Kina Bajka. 

Docelowo, opisywane działania mają na celu objęcie swoim zasięgiem 

wszystkich miejskich budynków użyteczności publicznej, w których 

montaż ogniw fotowoltaicznych jest racjonalny i technicznie 

możliwy. W związku tym, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych 



 

stanowi element Europejskiego Zielone Ładu i działania w tym zakresie 

będą wspierane finansowo, zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie 

tych inwestycji ze środków unijnych. 

 

Z poważaniem 

 

Mariusz Śpiewok 

Zastępca prezydenta miasta 

 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 
 

 


