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Prestiżowe wyróżnienie

Wśród gości nie zabrakło przedsiębiorców różnych branż – począwszy od handlowych, 
gastronomicznych, jak i tych związanych z szeroko rozumianymi usługami. W spotka-
niu liczną reprezentację stanowili także prezesi, trenerzy i zawodnicy lokalnych klubów 
sportowych. Nie zabrakło władz miasta na  czele z  prezydentem Mariuszem Woło-
szem, radnymi Rady Miejskiej oraz parlamentarzystami. Gościem specjalnym pikniku 
był wiceminister sportu Jan Widera. Wieczór uświetnił występ bluesowo-jazzowego 
duetu Swosza i Spałek.

Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego 
zrzeszającą działające w  naszym mieście firmy. Celem jej działalności jest integracja 
środowiska przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów przed organami wła-
dzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej, a także przekazywanie informacji 
o programach pomocowych z Unii Europejskiej.

Już po raz siódmy w ostatni weekend sierpnia Bytomska Izba Przemy-
słowo-Handlowa zorganizowała Piknik Biznesu i Sportu na kortach 
tenisowych. W trakcie spotkania wręczono certyfikaty nowym człon-
kom i wyróżnienia Izby. Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. Henryk Dolewka otrzymał Złotą Honorową Odznakę BIPH. 
Doceniony został za konsekwentne i długoletnie działanie na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji i wspieranie lokalnych inicjatyw.

Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa przyznała Złote Honorowe Odznaki BIPH. Wśród laureatów był Prezes PEC 
Sp. z o.o. Henryk Dolewka

BytoM 
stAwiA

nA eKoLoGiĘ

Mieszkańców zainteresowa-
nych uzyskaniem dofinanso-
wania do wymiany pieców 
węglowych oraz montażu 
odnawialnych źródeł energii 
na rok 2019/2020, informuje-
my, że gmina prowadzi aktu-
alnie nabór wniosków.

Dotacje  przyznane  zostaną 
w  ramach  Programu  Ogra-
niczania  Niskiej  Emisji  dla 
Gminy  Bytom  (PONE),  który 
realizowany  będzie  do  koń-
ca 2020 roku.

Dotację celową mogą uzyskać oso-
by fizyczne będące właścicielami 
lub współwłaścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
osoby fizyczne będące najemcami, 
właścicielami lub współwłaściciela-
mi lokali mieszkalnych w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych zlo-
kalizowanych na  terenie Bytomia. 
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DZIAŁ ZAKRES DZIAŁANIA TELEFON

MARKETINGU I ANALIZ Podłączenia nowych odbiorców, umowy, zlecenia na sprzedaż ciepła, 
faktury, dzierżawa obiektów, taryfy dla ciepła, ochrona środowiska. 32 388 73 65

TECHNICZNY Uzgodnienia branżowe, remonty, inwestycje, gospodarka materia-
łowa, sprawy terenowo-prawne. 32 388 73 54

AUTOMATYKI
I INFORMATYKI

Obsługa informatyczna, liczniki ciepła, usługi w zakresie automatyki 
i informatyki. 32 388 73 55

INWESTYCJI

Przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych dofinansowanych 
z funduszy unijnych. Zagadnienia techniczne, finansowe, organizacyj-
ne, informacyjno-promocyjne, przetargi, zamówienia, umowy związa-
ne z realizacją projektów.

32 388 73 52

ZAKŁAD OBSŁUGI
KLIENTA NR I

Zakres działania obejmuje teren centrum Bytomia, Stroszka oraz 
Radzionkowa. Wykonywanie prac remontowych, inwestycje, usu-
wanie awarii.

32 388 73 04

ZAKŁAD OBSŁUGI
KLIENTA NR II

Zakres działania obejmuje teren Miechowic, Karbia, Szombierek, 
Łagiewnik i os. Arki Bożka. 32 388 72 75

WAŻNE TELEFONY
CENTRALA PEC Sp. z o.o.: 32 388 73 00/01  

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE [24 h]: 32 388 73 02/03

Gmina planuje wykonać 235 moderni-
zacji polegających na: likwidacji źródła 
ciepła opalanego paliwem stałym w 105 
budynkach jednorodzinnych; likwida-
cji źródła ciepła opalanego paliwem 
stałym w  110   lokalach mieszkalnych; 
zakup i montaż 10 instalacji fotowolta-
icznych w budynkach jednorodzinnych; 
zakup i  montaż 10 instalacji solarnych 
w budynkach jednorodzinnych.

Aby starać się o dofinansowanie należy 
złożyć odpowiedni wniosek, do którego 
dołączone powinny zostać następujące 
dokumenty:

 » aktualny odpis księgi wieczystej 
nieruchomości zabudowanej, nie 
starszy niż 6 miesięcy (odpis ten 
winien zawierać zaktualizowane 
wpisy odpowiadające obecnemu 
stanowi formalno-prawnemu) lub 
wydruk z Centralnej Bazy Da-
nych Ksiąg Wieczystych (https://
ekw.ms.gov.pl). W przypadku 
funkcjonowania dwóch niezależ-
nych źródeł ciepła oraz instalacji 

centralnego ogrzewania w jednym 
budynku, odrębny podział własno-
ści nie jest wymagany w Księdze 
Wieczystej; 

 » wypis z ewidencji budynku 
(w przypadku, gdy w księdze wie-
czystej brak informacji o budynku 
wypis należy pobrać z Wydziału 
Geodezji Urzędu Miejskiego w By-
tomiu); 

 » w przypadku współwłasności 
budynku, składający wniosek 
załącza do wniosku oryginał peł-
nomocnictwa do reprezentowania 
i zawierania umów, udzielonego 
przez wszystkich pozostałych 
współwłaścicieli budynku. Spad-
kobierca nieruchomości dołącza 
postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku; 

 » w przypadku wnioskowania 
o dotację na instalację OZE, świa-
dectwo emisyjno-energetyczne 
posiadanego źródła ciepła wyda-
ne przez laboratorium badawcze 
posiadające akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji lub jednostki 
akredytującej państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej – dotyczy 
automatycznych kotłów węglo-
wych nowej generacji (retorto-
wych).

Przed złożeniem wniosku należy zapo-
znać się z  Regulaminem określającym 
zasady wymiany źródeł ciepła w budyn-
kach jednorodzinnych oraz w  lokalach 
mieszkalnych w  budynkach wieloro-
dzinnych, realizowanych w ramach Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
gminy Bytom. Wnioski niepoprawnie 
wypełnione lub niekompletne (bez wy-
maganych załączników) nie będą rozpa-
trywane.

Wnioski wraz z  załącznikami można 
składać w każdy poniedziałek w godz. 
9.00 – 17.00 w budynku Urzędu Miej-
skiego, w  pokoju nr 213 (I  piętro) 
w  Punkcie Obsługi Klienta Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gmi-
ny Bytom (POK). Więcej informacji 
na  stronie internetowej: www.niska-
emisja.ekoscan.pl, bytom@ekoscan.pl

BytoM stAwiA nA eKoLoGiĘ
Ciąg dalszy ze str. 1
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Pierwszą informację, która chcieliby-
śmy przypomnieć jest to, że  w  myśl 
aktualnych przepisów o  rozpoczęciu 
i  zakończeniu ogrzewania budynku 
decyduje Klient.

To  Państwo za  pośrednictwem swo-
ich przedstawicieli zlecacie naszemu 
przedsiębiorstwu podjęcie związanych 
z tym czynności. Podkreślamy ten fakt, 
ponieważ chociaż ciągle przekazuje-
my tę  informację to  w  dalszym ciągu 
spotykamy się z niedoinformowaniem 
skutkującym niekiedy opóźnieniami 
w  rozpoczęciu dostawy ciepła. Przed-
siębiorstwo nasze służy oczywiście 
pomocą w  podejmowaniu decyzji 
o  rozpoczęciu i  zakończeniu sezonu 
grzewczego. Każdorazowo na  życze-
nie Klienta pomożemy przeanalizo-
wać prognozy temperatur powietrza 
zewnętrznego oraz zaproponujemy 
optymalny pod względem kosztów 
moment uruchomienia i  zakończenia 
dostawy ciepła.
Wspólne ustalenie terminów urucho-
mienia i  zakończenia sezonu grzew-
czego pozwala na racjonalne ustalenie 
momentu uruchomienia bądź zatrzy-
mania źródła ciepła i  możliwie szybką 
reakcję ze strony wytwórcy ciepła.

terminy uruchamiania
dostawy ciepła

Przypominamy, że  zgodnie z  umo-
wą sprzedaży ciepła wznowienie do-
starczania ciepła w  celu ogrzewania 
i  wentylacji w  przypadku węzłów in-
dywidualnych powinno nastąpić nie 
później niż: w ciągu 24 godzin od zło-
żenia wniosku przez Odbiorcę, gdy 
jego realizacja wypada w  dniu robo-
czym, lub w pierwszym dniu roboczym 
po dniach wolnych, gdy jego realizacja 
wypada w dniu wolnym.
W  przypadku zasilania instalacji cen-
tralnego ogrzewania i wentylacji z gru-
powego węzła cieplnego Sprzedawca 
rozpocznie lub zakończy dostawę cie-
pła do tych instalacji, gdy wnioski Od-
biorców o  rozpoczęcie (zakończenie) 
sezonu grzewczego obejmą instala-

sezon Grzewczy zA PAseM

cje, których suma zamówionych mocy 
cieplnych będzie większa od  50% 
sumy mocy zamówionych dla wszyst-
kich instalacji centralnego ogrzewania 
i wentylacji, zasilanych z tego węzła lub 
w miarę możliwości technicznych i or-
ganizacyjnych.

Przygotowanie instalacji odbiorczej

Zwracamy szczególną uwagę na  fakt, 
że  przed złożeniem wniosku o  rozpo-
częcie sezonu grzewczego Odbiorca 
zobowiązany jest przygotować do od-
bioru ciepła swoją instalację odbiorczą, 
o czym pisemnie zobowiązany jest po-
wiadomić nasze przedsiębiorstwo.
Poniżej ponownie przytoczymy parę 
ważnych informacji związanych z  uru-
chomieniem i  zakończeniem dostawy 
ciepła, które mamy nadzieję pozwolą 
na  wyeliminowanie jakichkolwiek za-
kłóceń na tym etapie dostawy ciepła.
Przed rozpoczęciem sezonu grzew-
czego w  pierwszych dniach września 
każdego roku, jeżeli występuje taka 
konieczność, następuje uzupełnienie 
wody sieciowej w zewnętrznej instala-
cji odbiorczej. Na tym etapie wszystkie 
przyłącza c.o  do  budynków powinny 
być zamknięte (przez służby technicz-
ne zarządców budynków) na zaworach 
znajdujących się w  pomieszczeniach 
z  układami pomiarowymi. Następnie 
zarządcy budynków powinni poinfor-
mować odpowiedni Zakład Obsługi 
Klienta o  stanie wody sieciowej w  in-
stalacjach c.o. Jeżeli istnieje potrzeba 
uzupełnienia instalacji c.o.  nasi pra-

cownicy po  otrzymaniu wcześniejsze-
go formalnego zgłoszenia umożliwią 
uzupełnienie czynnika grzewczego 
w  wcześniej zgłoszonych budynkach. 
Zarządca budynku zgłaszając uru-
chomienie sezonu grzewczego jest 
zobowiązany do  otwarcia zaworów 
w budynkach w celu odbioru czynnika 
grzewczego. Odbiorca ciepła wykonu-
jąc prace na instalacji c.o w budynkach 
jest zobowiązany każdorazowo poin-
formować dostawcę ciepła o  ewentu-
alnym odcięciu budynku od zewnętrz-
nej instalacji odbiorczej, o  tym czy 
nastąpi „zrzucenie zładu” oraz czasie 
trwania prac na instalacji c.o lub c.w.u. 
Składając pismo o zakończeniu sezonu 
grzewczego Zarządca budynku zo-
bowiązany jest do  odcięcia budynku 
od  zewnętrznej instalacji odbiorczej 
poprzez zamknięcie zaworów znajdu-
jących się w  pomieszczeniach z  ukła-
dami pomiarowymi.

Koszty dodatkowych zleceń rozpo-
częcia i  zakończenia sezonu grzew-
czego

Zalecamy, aby rozpoczęcie i  zakoń-
czenie sezonu grzewczego nie nastę-
powało w  momentach chwilowego 
ochłodzenia lub ocieplenia, gdyż wią-
że się to z poniesieniem dodatkowych 
kosztów zarówno przez Odbiorcę jak 
i przez Dostawcę ciepła.

Podsumowując, zachęcamy Państwa 
do  bieżącego kontaktu z  Dyspozycją 
Mocy tel. 32 388 73 02 lub Działem 
Marketingu i Analiz (tel. 32 388 73 65), 
który pomoże Wam w  wyborze opty-
malnego momentu uruchomienia do-
stawy ciepła.

Coraz chłodniejsze dni i noce zwiastują nadejście kolejnego sezonu 
grzewczego. Aby dobrze się przygotować warto pamiętać o kilku 
zasadach.
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Do sieci PEC Sp. z o.o. przyłączył się w ostatnim czasie Szpital Specjalistyczny nr 2
w Bytomiu. Na terenie placówki zamontowano m.in. trójfunkcyjny węzeł ciepła

Unijne inwestycje
Od 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu nieustannie realizuje projekty dofi-
nansowane z UE w ramach POIiŚ 2014-2020. W tym czasie Spółka zawarła cztery umowy, według których 
unijne dotacje z Funduszu Spójności (FS) wyniosą łącznie ok. 66,7 mln złotych. Planowane koszty tych in-
westycji to ogółem ponad 177 mln zł. 

W  2019 roku zaplanowano budowę łącznie ok.  6  km sieci 
ciepłowniczych oraz 70 szt. w pełni zautomatyzowanych wę-
złów cieplnych, a także likwidację 3 grupowych węzłów ciepl-
nych.

Aktualnie PEC realizuje trzy projekty. Pierwszy z nich to: „Mo-
dernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i  Radzion-
ków – 2015-2020”, który obejmuje: wymianę istniejących sieci 
ciepłowniczych o długości ok. 17 km, likwidację 10 grupowych 
węzłów cieplnych oraz budowę 200 indywidualnych węzłów 
cieplnych. Planowane nakłady finansowe to ok. 46 mln zł (w tym 
dotacja unijna wyniesie ponad 16 mln  zł). Realizacja przewi-
dziana jest w  latach 2017-2020. W  ramach inwestycji w  2019 
roku zbudowanych zostało 45 szt. indywidualnych węzłów, 
ok. 4,3 km sieci oraz zlikwidowano 3 grupowe węzły cieplne. 
Prace prowadzone były w dzielnicach Bytomia: Miechowice, Ła-
giewniki i Szombierki.

Od początku 2019 roku realizowana jest inwestycja pn.: „Mo-
dernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej 
emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023”. Zakres 
obejmuje wymianę izolacji sieci napowietrznej oraz wymianę 
i budowę sieci ciepłowniczych o długości ok. 5,2 km, likwida-
cję grupowego węzła cieplnego, a także budowę 55 szt. indy-
widualnych węzłów, które w głównej mierze zastąpią paleniska 
węglowe. Planowane nakłady to ok. 18,7 mln zł (w tym dotacja 
z UE wyniesie ok. 10,6 mln zł). Wszystkie zadania realizowane 
są na  terenie Bytomia w dzielnicach: Śródmieście, Łagiewniki, 
Szombierki i Miechowice. Przedsięwzięcie prowadzone będzie 
do 2022 roku. W 2019 roku zbudowanych zostało 25 szt. indy-
widualnych węzłów cieplnych i ok. 1,7 km sieci ciepłowniczych.

W ramach tego projektu w bieżącym roku zostało przeprowa-
dzone zadanie pn.: „Przyłączenie do  sieci ciepłowniczej bu-
dynków Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Batorego 
15  w Bytomiu”. Wartość tylko tej inwestycji to ponad 3 mln zł. 
Zakres zadania obejmuje: budowę nowych sieci ciepłowniczych 
o  łącznej długości ok. 0,5 km oraz budowę 9 szt. indywidual-
nych węzłów cieplnych. Na terenie Szpitala zostały zamontowa-
ne trzy rodzaje węzłów, tj.: jednofunkcyjne (c.o.), dwufunkcyjne 
(c.o. i c.w.u.) oraz trójfunkcyjne (c.o., c.w.u i wentylacja). Łączna 
moc zainstalowanych węzłów to  3,858 MW. Zadanie zostanie 
zakończone do 21 października 2019 r.

Podstawowe efekty realizacji obydwu ww. projektów to: zmniej-
szenie zużycia energii końcowej ok.:
40 233 GJ/rok, uniknięte emisje CO2 ok.: 4 037 Mg/rok, zmniej-
szenie emisji pyłów ok.: 19Mg/rok, bezpieczne dostawy Ciepła 

Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeli-
minowanie zagrożenia występowania czadu w  podłączonych 
budynkach.

Kolejną, aktualnie realizowaną inwestycją, jest: „Modernizacja 
Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej 
kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia mia-
sta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”. 
Dotacja z FS wyniesie ponad 31 mln zł. Przewidywany całkowity 
koszt to ok. 100 mln zł. Realizacja przewidziana jest na lata: 2019-
2022. Zakres prac obejmuje: rozbudowę Ciepłowni Radzionków 
o  układ kogeneracyjny, budowę sieci ciepłowniczej o  łącznej 
długości ok. 5 km oraz rozbudowę pompowni sieciowej w Cie-
płowni Radzionków. Prace prowadzone będą na  terenie By-
tomia, Radzionkowa i  Piekar Śląskich. Najważniejsze korzyści 
to ograniczenie zużycia energii pierwotnej: 135 996 GJ/rok oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: 20 584 Mg/rok.

W  odpowiedzi na  zainteresowanie mieszkańców dotyczące 
możliwości nowych podłączeń, a  tym samym ograniczenia 
występowania zjawiska smogu, Spółka złożyła wniosek o  do-
finansowanie z FS dla projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji 
na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”. Wniosek o dofi-
nansowanie otrzymał pozytywną ocenę I stopnia i został skiero-
wany do oceny merytorycznej II stopnia.
Warto przypomnieć, że tylko od 2017 roku łącznie wybudo-
wano ok. 19,6 km sieci ciepłowniczych oraz 267 sztuk indy-
widualnych węzłów cieplnych, które dzięki w  dużej mierze 
równoczesnej likwidacji palenisk węglowych, przyczyniły się 
do ograniczenia występowania niskiej emisji.

Joanna Bryk
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Ponad tysiąc biegaczy wystartowało o godzinie 11.00 z parkin-
gu centrum handlowego przy al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 
w Bytomiu. Poza biegiem głównym odbyły się również biegi 
towarzyszące na 10,5 km, 5 km oraz Nordic Walking na 10,5 km. 
Oprócz wygranej, biegaczy do  walki mobilizowała pomoc 
dwóm chorym dzieciom, tym razem Kindze i Mateuszowi, które 
wymagają kosztownych badań, leczenia i  rehabilitacji. Wśród 
uczestników biegu nie zabrakło ekipy PEC Sp. z o.o.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Bytomskiego Półmaratonu w ka-
tegorii mężczyzn został Mateusz Mrówka z  klubu Radlinioki 
w biegu/Kwk Marcel z Radlina, natomiast w grupie kobiet naj-
lepsza była Aleksandra Brzeźińska. Na dystansie 10,5 km wśród 
panów najlepszy był Piotr Kindler z Killer Team- Inżynieria Bie-
gania ze Świętochłowic, a wśród pań Beata Duży z Chorzowa.
W biegu na 10,5 km PEC Sp. z o.o. reprezentowali: Mikołaj Po-

zAłoGA Pec PoBie-
GłA w BytoMsKiM 

PółMArAtonie
Kolejny raz zapaleni biegacze mieli okazję 
sprawdzić swoje możliwości na jedenastym już 
PKO Bytomskim Półmaratonie, który odbył się 
14  września br. 

dyma, który osiągnął w grupie najlepszy wynik Wojciech Du-
lak, Michał Sieczkowski, Michał Lisicki, Jakub Praszkowski. 
Na  dystansie 5  km wystartowali: Grzegorz Musiał (najlepszy 
wynik w grupie PEC), Anna Kandora. W grupie Nordic Walking 
wystartował Grzegorz Praszkowski (najlepszy wynik w grupie 
PEC), oraz Tomasz Polewka.

Wszyscy biegacze, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe 
medale oraz wzięli udział w losowaniu wielu cennych nagród. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i  zachęcamy do  udziału 
w kolejnym półmaratonie.

Załoga PEC Sp. z o.o. dzielnie walczyła w Bytomskim Półmaratonie

Ponad 1 tys. osób stanęło na starcie Bytomskiego Półmaratonu
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wojciech Dulak to  absolwent Politechniki Śląskiej w  Gli-
wicach. Posiada uprawnienia budowlane do  kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w za-
kresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Od  czerwca 2019  r. pełni funkcję kierownika Działu In-
westycji, jest członkiem Rady Nadzorczej VI kadencji PEC 
Sp.  z o.o. z wyboru Pracowników.

Z Przedsiębiorstwem związany jest od 1992 roku, począt-
kowo jako pomocnik montera. Laureat konkursu Klucz 
Sukcesu w  kategorii dystrybucja ciepła. Obecnie, obok 
obowiązków związanych z powierzoną mu funkcją, zajmu-
je się szeroko pojętą problematyką związaną z działaniem 
systemów nadzoru rurociągów preizolowanych.

Wolny czas poświęca na aktywny odpoczynek, biegi gór-
skie, narciarstwo, paralotniarstwo.

Poznajmy się

Wojciech Dulak

Dnia 6.09.2019 r. weszła w życie ustawa 
z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1579) – dalej u.z.u.u.c.p.g. 
Zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy, dodaje 
się art. 6ka ustawy z 13.09.1996 r. o utrzy-
maniu czystości i  porządku w  gmi-
nach (Dz.U. z  2018  r. poz. 1454) – dalej 
u.u.c.p.g. Przepis ten wskazuje, iż wła-
ściciel nieruchomości nie będzie miał 
możliwości wyboru sposobu zbierania 
odpadów w  sposób nieselektywny. 
W zasadzie możliwość takiego wyboru 
była też wątpliwa we  wcześniejszych 
zapisach u.u.c.p.g., jednak wszystkie 
gminy i  orzeczenia sądowe wskazy-
wały, że taka możliwość jest. W gminie 
aktualnie funkcjonują deklaracje dają-
ce możliwość wyboru niesegregowa-
nia odpadów, część mieszkańców z  tej 
możliwości korzysta. Zapisy art. 6ka 
wchodzą w życie w dniu 6.09.2019 r., na-
tomiast art. 9 ust 1 ustawy zmieniającej 
mówi, że  rada gminy jest zobowiąza-
na dostosować uchwały do  przepisów 

oBowiązeK
seLeKtywnej zBiórKi oDPADów

ustawy zmieniającej w terminie 12 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych zacznie obowią-
zywać, gdy gminy podejmą uchwały 
zmieniające regulamin, opracują nowe 
stawki opłat za  gospodarowanie od-
padami komunalnymi i  opracują nowe 
wzory deklaracji z  brakiem możliwości 
wyboru nieselektywnej zbiórki. Ozna-
cza to, że  do  tego czasu zapis art. 6ka 
u.u.c.p.g. będzie martwy.

Nie można udzielić jednoznacznej od-
powiedzi na  pytanie, kiedy wchodzi 
w życie obowiązek selektywnej zbiórki 
odpadów ze względu na dość niejasne 
przepisy przejściowe, w  szczególności 
art. 9 ust. 1 u.z.u.u.c.p.g., który daje ra-
dom gmin 12 miesięcy na  uchwalenie 
nowych regulaminów dotyczących 
utrzymywania czystości i  porządku 
w  gminach. Jednocześnie, art. 6ka 
u.u.c.p.g. wchodzi w  życie z  dniem 
6 września 2019  r., zgodnie z  art. 27 

u.z.u.u.c.p.g. Jednakże bez wdrożenia 
nowych regulacji i  ujęcia ich w  regula-
minie wymóg selektywnego zbierania 
odpadów jest w  praktyce niemożliwy 
do  wyegzekwowania, w  szczególności, 
gdy obowiązująca w gminie deklaracja 
o  wysokości opłaty za  gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi przewi-
duje możliwość nieselektywnej zbiórki 
i  wiąże się z  wyższą opłatą. W  takim 
przypadku właścicielowi nieruchomości 
nie można postawić zarzutu, że narusza 
regulamin i  na  podstawie art. 10   ust. 
2A u.u.c.p.g. Aby móc egzekwować 
obowiązek selektywnej zbiórki musi 
najpierw zmienić regulamin i  opraco-
wać nowy wzór deklaracji, a  właścicie-
le nieruchomości muszą je  ponownie 
wypełnić i przedłożyć organowi gminy. 
W konsekwencji, obowiązek ten wejdzie 
w  życie, gdy gminy podejmą uchwały 
zmieniające regulamin i opracują nowe 
wzory deklaracji.

Źródło:
LEX Prawo Ochrony Środowiska
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Z żyCIA ORGANIZACJI
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Opracowanie i skład 

Wydawnictwo KA

ul. Opolska 23c, 
42-600 Tarnowskie Góry 
www.kasc.pl
Druk Mikopol tel. 32 289 82 75

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” PEC Sp. z o.o. Bytom pod-
lega poszczególnym strukturom NSZZ 
„Solidarność” z  zachowaniem własnej 
statutowej działalności. Organizacje Za-
kładowe bądź Międzyzakładowe mia-
sta Bytomia są skupione wokół Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność” w Katowicach.

Prowadząc działalność najniższego 
szczebla, jesteśmy jednocześnie zo-
bligowani do  wspierania i  udziału 
we  wszelkich akcjach prowadzonych 
przez Region oraz Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność”.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” PEC sp. z  o.o. Bytom za-
wsze brała czynny udział w uroczysto-
ściach upamiętniających rocznicowe 
obchody podpisania Porozumień Ja-
strzębskich. Pamiętamy też o corocznej 
mszy 8 października i  pobycie 35 lat 
temu w Bytomiu ks. Jerzego Popiełusz-
ki. 11 listopada godnie obchodzimy Na-
rodowe Święto Niepodległości.

Historia i  pamięć jest dla nas istotnym 
elementem działalności związkowej, 
lecz musimy też patrzeć w  teraźniej-
szość i przyszłość. W tej materii Związek 
Zawodowy NSZZ „Solidarność”, któ-
rego jesteśmy częścią, poprzez swoją 
działalność osiągnął cele, o  które wal-
czyliśmy w drodze dialogu bądź prote-
stując na ulicach czy w zakładach pracy. 
Poniżej najważniejsze sprawy, które zo-
stały wdrożone w życie:

 » Reaktywowanie w nowej formie 
Rady Dialogu Społecznego.

 » Przywrócenie wieku emerytalne-
go 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla 
kobiet.

 » Wprowadzenie minimalnej stawki 
godzinowej powiązanej z płacą 
minimalną.

 » Ustalenie, że płaca minimalna 
od 2020 roku osiągnie wyznaczone 
przez „Solidarność” minimum 50% 
średniej płacy w kraju.

 » Zlikwidowanie tzw. „umów śmiecio-
wych”.

 » „Ozusowanie” diet członków Rad 
Nadzorczych.

 » Wprowadzenie pluralizmu związko-
wego w służbach mundurowych.

 » Wprowadzenie częściowego 
zakazu handlu w niedziele (projekt 
obywatelski był bardziej restryk-
cyjny, niestety nie zyskał aprobaty 
parlamentarzystów).

 » Odstąpienie od przymusowego 
nauczania w szkołach dla sześcio-
latków.

 » Wstrzymanie krytykowanej wyprze-
daży Spółek Skarbu Państwa bądź 
Spółek Komunalnych.

Wymienione powyżej w  punktach 
i  wdrożone w  życie poprzez Ustawy 
bądź Rozporządzenia tak istotne dla 
pracowników i  społeczeństwa sprawy, 
pokazują i świadczą iż Związek Zawodo-
wy „Solidarność” potrafi być skuteczny. 
Oczywiście niezbędna była też dobra 
wola rządzących i ich chęć wsłuchiwania 
się w oddolny głos społeczeństwa.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” PEC Sp. z o.o. Bytom rów-
nież w  działalności na  tym najniższym 
związkowym szczeblu, czyli w macierzy-
stym zakładzie pracy nie pozostaje bier-
na. Wspólnie z pozostałymi organizacja-
mi związkowymi działającymi w  Spółce 
prowadzimy dialog z Pracodawcą w tych 
najważniejszych dla pracowników kwe-
stiach płacowych. Wsłuchujemy się 

i  rozwiązujemy problemy indywidualne 
zrzeszonych w Organizacji Międzyzakła-
dowej.

Relacje strony społecznej Spółki z  wła-
ścicielami, czyli Zarządami Gmin By-
tomia i  Radzionkowa są  poprawne, 
co niewątpliwie sprzyja stabilizacji i moż-
liwości koncentracji wysiłku pracowni-
ków na  wykonywanej pracy. Doskonale 
wiemy, że  najgorsza dla pracownika 
jest niepewność, a  pamiętajmy, że PEC 
to  Spółka świadcząca usługi dla miesz-
kańców, dlatego tak niezbędna jest do-
bra relacja na  linii Właściciele – Praco-
dawca – Strona Społeczna, jak również 
zaufanie pracowników do  reprezentu-
jącej ich szeroko rozumianej strony spo-
łecznej.

Roman Poloczek
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” PEC Sp. z o.o. Bytom

W  ostatnim czasie Przewodniczący KM 
NSZZ „Solidarność” PEC Sp. z  o.o. Bytom 
Roman Poloczek odebrał z  rąk Przewodni-
czącego KK Piotra Duda i Przewodniczące-
go Krajowej Sekcji Ciepłownictwa Andrzeja 
Śpiewaka nagrodę dla OM NSZZ „Solidar-
ność” PEC Sp.  z o.o. Bytom za obronę praw 
pracowniczych.



POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA  - tel. 32 388 73 65

lokalizacja ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom

typ obiektu

III piętro 

typ obiektu pomieszczenie biurowe (jednopokojowe)

III piętro

typ obiektu

III piętro

uwagi możliwość dostępu do internetu oraz sali konferencyjnej, winda

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Podhalańska

lokalizacja ul. Podhalańska 1B ; 41-907 Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia dolna+górna hala

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Felińskiego 

lokalizacja ul. Felińskiego 7a ; 41-907 Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia dolna+górna hala

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Felińskiego 

lokalizacja ul. Felińskiego 50B ; 41-907 Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia dolna+górna hala

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Felińskiego 

lokalizacja ul. Felińskiego 139A ; 41-907 Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia dolna+górna hala

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek dyrekcji PEC Sp z o.o

pomieszczenie biurowe (dwupokojowe 2x16m2)

36 m2

36 m2

pomieszczenie biurowe (dwupokojowe 2x16m2)

36 m2

511 m2

573m2

576m2

731m2


