
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu 
 
Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego:  
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 
 

Wydział Nadzoru 
Właścicielskiego 

 
ul. Fredry 6  
44-100 Gliwice  
 
Adres do 
korespondencji: 
 
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 270 55 72 
Fax +48 32 270 55 79  
na@um.gliwice.pl 

 
 

NA.0003.22.2021 Gliwice, 28.12.2021 r. 

nr kor.  UM.1345008.2021  
 

 
 
 
Pani Krystyna Sowa 
Radna Rady Miasta Gliwice  

 
Dotyczy: BR.0003.389.2021 

 

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 13.12.2021 r., 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach 
poinformowało, że uciepłowienie Łabęd było poprzedzone licznymi 
spotkaniami i konsultacjami z zarządcami i mieszkańcami co do 
kształtu  inwestycji liniowych, realizowanych na zapotrzebowanie 
mieszkańców dzielnicy na ciepło systemowe.  Konsultacje i budowanie 
planów trwa od 2014 r.    

Zgodnie z informacją przekazaną przez PEC – Gliwice Sp. z o.o. 
poniżej przedstawiam zestawienie długości sieci i przyłączy z podziałem 
na poszczególne lata obrotowe: 

 
1. Rok obrotowy 2015/2016 – ul. Kosmonautów 50 - 397,62 m, 

sieć osiedlowa na os. Kosmonautów - 591,25 m. 

2. Rok obrotowy 2016/2017 – Łabędy etap I - 1 761,10 m. 

3. Rok obrotowy 2017/2018 – Łabędy etap II a i b - 2 677,72 m, 
ul. 15 Grudnia, ul. 22 Lipca - 505,87 m (ul. Grudniowa, 
ul. Lipcowa). 

4. Rok obrotowy 2018/2019 – Łabędy etap III a i b - 1 138,53 m, 
kontynuacja etapu II a i b - 165,09 m oraz 184,58 m. 

5. Rok obrotowy 2019/2020 – etap III c - 758,49 m, podłączenie 
MZUK Gliwice 181,10 m. 

6. Rok obrotowy 2021/2022 – podłączenie do sieci wysokich 
parametrów budynku przy ul. Grudniowej 17-23 - 30,02 m. 

 
Sumaryczna długość sieci to 8 391,37 m, w ramach długości 

której do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 939 mieszkań – 55 
budynków. 

W kolejnym etapie rozbudowy sieci, w latach 2022-2023 
na terenie  dzielnicy Łabędy, PEC – Gliwice Sp. z o.o. przewiduje 
podłączenie budynków przy ul. Strzelców Bytomskich 25C, 
wielorodzinnych budynków przy ul. Olimpijskiej, parafii przy 
ul. Radosnej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wrzosowej. 

Równolegle trwają rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową  
w Pyskowicach na temat bezpośredniego zasilania wysokim 
parametrem zasobów spółdzielni i związanego z tym, pierwszego etapu 
rozproszenia grupowego węzła zabudowanego przy ul. Piaskowej. 

W przypadku każdego adresu PEC – Gliwice Sp. z o.o. rozpatruje 
indywidualnie możliwość jego podłączenia do miejskiej sieci 



 

ciepłowniczej, a  sprawy terenowo-prawne  są kluczowym elementem 
dla celu wydania wiążących warunków technicznych podłączenia 
obiektów budowlanych do miejskiej sieci ciepłowniczej.  

PEC – Gliwice Sp. z o.o. w 2022 r. planuje, w ramach programu 
podnoszenia efektywności energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej, 
oddać do użytku przepompownię sieciową na ul. Zygmuntowskiej. 

PEC – Gliwice Sp. z o.o. zachęca do bezpośredniego śledzenia  
informacji, dotyczących uciepłowienia miasta Gliwice na miejskim 
portalu. Miejski System Informacji Przestrzennej  pozwala 
na zapoznanie się z aktualnym przebiegiem sieci i przyłączy 
centralnego ogrzewania z danymi o średnicach oraz wykazem adresów 
doposażonych w stacje wymienników ciepła. Jest to przejrzyste i łatwe 
w obsłudze narzędzie, dostępne dla każdego mieszkańca. 
 
Poniżej adres kierujący bezpośrednio na portal ciepła systemowego: 
 
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=27045562 
 
 

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Działem 
Inwestycji PEC – Gliwice Sp. z o.o., tel.: (032) 335-02-07, e-mail: 
di@pec.gliwice.pl 
 

Z poważaniem 
(-) Agnieszka Leszczyńska 

Naczelnik Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego 

(podpisano elektronicznie) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. VP3 – do wiadomości 
3. NA – kopia a/a 




