
 

  

ZGM.054.28.2018 Gliwice, 18.10.2019 r.  

 

 

PANI 

Krystyna Sowa  

Radna Rady Miasta Gliwice 

Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy 

nr kor.  ZGM.66109.2019/AJJ  

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZGM.054.28.2018  
 

Dotyczy: BR.0003.275.2019 i BR.0003.277.2019 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 października 2019 roku o nr 
BR.0003.275.2019 w sprawie aktualizacji danych dotyczących zmian systemów 
ogrzewania w lokalach komunalnych na terenie Łabęd oraz na pismo z dnia 17 
października 2019 roku o nr  BR.0003.277.2019 w sprawie liczby wspólnot  
i mieszkań, które zostały przyłączone do nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej przesyła w załączeniu zweryfikowaną tabelę nr 1 
zawierającą wykaz Wspólnot Mieszkaniowych, w których zostało wykonane centralne 
ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej w mieszkalnych lokalach gminnych. 

Jednocześnie informujemy, że w nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki 
1-5, aktualnie trwają prace polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania 
gazowego, szacowany koszt wykonania tych prac to 81.000,00 zł brutto (wykonanie 
prac w lokalach komunalnych nr 1/3, 3/4, 5/1). Natomiast nieruchomość położona 
przy ul. Wieniawskiego 14-18 została ujęta w planie na 2019 rok  
do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, szacowany koszt wykonania prac  
to 27.000,00 zł (wykonanie prac w lokalach komunalnych nr 14/3, 18/3, 18/4). 

W załączeniu przesyłamy również zaktualizowaną tabelę nr 2, w której zostały 
wykazane adresy Wspólnot Mieszkaniowych w Łabędach, w których zaplanowana 
została zmiana systemu ogrzewania na lata 2020-2021. 

Ponadto w nieruchomościach położonych przy: Strzelców Bytomskich 13, 13A, 
13B, 13C, 15, 17, 19, 21A, 23, 38-42, oraz Zofii Nałkowskiej 1,3, zostały  
w bieżącym roku zlikwidowane kotłownie gazowe, a budynki zostały podłączone  
do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Jednocześnie informujemy, że nieruchomość położona przy ul. Strzelców 
Bytomskich 22 będąca w 100 % własnością Miasta Gliwice, w 2018 roku została 
podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, a w nowo wybudowanym budynku przy 
ul. Anny Jagiellonki 3A będącym także w 100% własnością Miasta Gliwice zostało 
wykonane centralne ogrzewanie gazowe. 

W załączeniu przesyłamy również tabelę nr 3, która przedstawia adresy 
nieruchomości będących w 100% własnością Miasta Gliwice oraz będących  
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w samoistnym posiadaniu, w których została zaplanowana zmiana systemu 
ogrzewania na lata 2019-2020. 

Nadmieniamy, że terminy i kwoty uwzględnione w tabeli nr 2 i 3 mogą ulec 
zmianie, ma na to wpływ wiele niezależnych od nas czynników (np. rosnące ceny 
materiałów, trudności ze znalezieniem firm instalacyjnych).  

 

Z poważaniem 
(-) Bożena Kus 

Dyrektor 
(podpisano elektronicznie) 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie nr 1 
2. Zestawienie nr 2 
3. Zestawienie nr 3 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Janusz Moszyński p.o. Prezydenta Miasta Gliwice 


