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Dot.: BR.0003.400.2020 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 09.12.2020 r. przekazuję 
odpowiedzi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  
- Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach (PEC – Gliwice) na zadane pytania: 
 
Jakiś czas temu pojawił się temat budowy spalarni śmieci na działce, 
znajdującej się w pobliżu PEC Gliwice. Czy plany budowy spalarni są 
wciąż aktualne? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie terminarza 
działań.  
 

PEC – Gliwice nigdy nie był i nie jest zainteresowany budową 
spalarni śmieci na działce będącej w dyspozycji Spółki. Aktualnie Spółka 
pracuje nad dwoma wariantami budowy bloku parowego  
z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną  
w wysokosprawnej kogeneracji planowanej do realizacji na terenie PEC 
– Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135. PEC – Gliwice potwierdza 
zainteresowanie budową takiego bloku. Rozruch energomechaniczny, 
technologiczny, systemu sterowania kotła w tym rozruch kotła, 
synchronizacja generatora, układów oczyszczania spalin wraz z ruchem 
gwarancyjnym to pierwszy kwartał 2026. 
 
Jaki wpływ na gospodarkę śmieciową miałaby wybudowana spalarnia? 
 

Mechanizmy gospodarki komunalnej zależą od wielu zmiennych 
a wiele z nich pozostaje jako nie znane.  Z uwagi na fakt, że nie jest to 
spalarnia śmieci można rozpatrywać jedynie kryterium wpływu kotła 
wielopaliwowego w kategorii wskaźników technicznych jak:  
konkurencyjność produkcji ciepła dla mieszkańców, podniesienie 
sprawność produkcji ciepła, uwolnienie możliwości pozyskania paliw 
alternatywnych z terenu miasta Gliwice do celów produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. 
 
Czy budowa spalarni miałaby wpływ na ewentualne obniżenie opłat za 
wywóz śmieci? 
 

PEC – Gliwice nie dysponuje danymi, dzięki którym można 
określić taki wpływ przy budowie spalarni śmieci. Można rozpatrywać 
jedynie wpływ budowy naszego bloku parowego z kotłem 
wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną  
w wysokosprawnej kogeneracji. Oceniając jego potencjał na pewno 
będzie miał bardzo duży  wpływ na kształtowanie cen za dostarczane 
ciepło dla naszych odbiorców jak również z racji funkcjonowania  
w przestrzeni szerokorozumianej gospodarki komunalnej. 
 



 

Natomiast w przedmiotowej sprawie Remondis Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach odpowiedział następująco: „Budowa spalarni umożliwiłaby 
zagospodarowanie frakcji kalorycznej odpadów, co w konsekwencji 
doprowadziłoby do znacznego ograniczenia składowania odpadów. 
Zdaniem Remondis Gliwice, kierunki w zakresie zagospodarowania 
odpadów na najbliższe lata preferują budowę spalarni i stopniowe 
odchodzenie od składowania odpadów. Poza tym, na koszt 
odbioru/wywozu odpadów składa się wiele czynników, takich jak: 
logistyka, zagospodarowanie, wysokość opłaty marszałkowskiej. Biorąc 
pod uwagę to, że proces budowy spalarni trwa stosunkowo długo, trudno 
odnieść się do tego czy jej budowa będzie miała wpływ na obniżenie 
opłat. Uzależnione jest to od kosztów budowy spalarni, zastosowanej 
technologii spalania oraz ilości spalanych odpadów”.  

Z poważaniem 
(-) Agnieszka Leszczyńska 

Naczelnik Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego 
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