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Świad czy my usłu gi ozna czo ne mar ką Ciep ło Sy ste mo we,

któ ra zo bo wią zu je do dba ło ści o wy so kie stan dar dy ja ko -

ści na wszyst kich płasz czyz nach pro wa dzo nej dzia łal no ści.

Ofe ru jąc Ciep ło Sy ste mo we, gwa ran tu je my sto so wa nie no -

wo czes nych roz wią zań, dba my o sa tys fak cję z pro -

duk tu i ob słu gi Klien tów oraz za pew nia my

nie za wod ność do staw ciep ła. 

Ciep ło Sy ste mo we to nie wi dzial ny, ale od czu -

wal ny kom fort, do ce nia ny przez użyt kow ni ków.

Na sze ciep ło w 99,9 % wy twa rza ne jest w Ciep -

łow ni Gli wi ce, wy po sa żo nej w 7 wy so ko spraw nych

jed no stek kot ło wych o łącz nej mo cy za in sta lo wa nej 360

MW. Po zo sta ła ilość ciep ła po cho dzi z trzech kot łow ni lo -

kal nych (2 ga zo wych i 1 ole jo wej). 

Ciep ło wy two rzo ne w Ciep łow ni Gli wi ce do star cza ne jest

do Od bior ców przy łą czo nych do miej skie go sy ste mu ciep -

łow ni cze go. Dłu gość sie ci wy no si 168 km, w tym oko ło

50% sta no wią sie ci wy ko na ne w tech no lo gii rur pre i zo lo wa nych.

PEC – Gli wi ce Sp. z o.o. do -

star cza ciep ło do 804 węz -

łów ciepl nych, z któ rych

394 sta no wią włas ność

przed się bior stwa (węz ły

kom pak to we). Wszyst kie

węz ły wy po sa żo ne są w au -

to ma ty kę po go do wą, mo ni -

to ring oraz re gu la cję

tem pe ra tu ry ciep łej wo dy

użyt ko wej, są bez ob słu go -

we, da ją peł ną kon tro lę nad

ilo ścią zu ży wa ne go ciep ła, a tym sa mym nad wy so ko ścią

po no szo nych op łat. 

Ciep ło z miej skiej sie ci

ciep łow ni czej – kom fort

i bez pie czeń stwo

Ciep ło Sy ste mo we to pro dukt eko lo gicz ny do star -

cza ny w po sta ci go rą cej wo dy, ma ją cy wie le za -

let: brak kłopotów z zakupem i magazynowaniem

pa liw, brak za gro że nia wy bu chem, za cza dze niem

czy po ra że niem prą dem, brak ko mi nów dy mo -

wych, nie wiel ka po wierz chnia zaj mo wa na przez urzą -

dze nia węz ła ciepl ne go. Dla Od bior cy ozna cza to, że

wy star czy od krę cić ka lo ry fer czy kran, by ko rzy stać z kom -

for tu, ja ki da je ciep ło z miej skiej sie ci ciep łow ni czej. 

Do star cza my ciep ło do oko ło 40 000 miesz kań w Gli wi -

cach oraz licz nych in sty tu cji, za kła dów prze my sło wych,

obiek tów oświa to wych i usłu go wo – han dlo wych. 

Struk tu rę ogrze wa nia wg. zu ży cia ciep ła przed sta wia wy kres.

Ciep ło z PEC – Gli wi ce Sp. z o.o. 

– ja kość w roz sąd nej ce nie

Ofe ru je my ca ło rocz ną do sta wę ciep ła na po trze by cen tral -

ne go ogrze wa nia i pod grza nia wo dy użyt ko wej. Gwa ran tu -

je my ciąg łość do staw, sta bil ne i kon ku ren cyj ne ce ny

re gu lo wa ne przez Urząd Re gu la cji Ener ge ty ki. Pro fe sjo -

nal na ob słu ga i wy so kie kwa li fi ka cje na szych pra cow ni -

ków za pew nia ją do trzy ma nie od po wied nich stan dar dów

w za kre sie do sta wy ciep ła i współ pra cy z kon tra hen ta mi. 

W tro sce o Klien ta ra cjo na li zu je my na sze dzia ła nia, co

poz wa la na utrzy ma nie cen ciep ła na kon ku ren cyj nym po -

zio mie.

Po rów na nie cen sprze da ży ciep ła wy two rzo ne go w na le -

żą cych do przed się biorstw po sia da ją cych kon ce sję jed -

nost kach wy twór czych nie bę dą cych jed nost ka mi

ko ge ne ra cji za 2011 r. w tym: 

· Jed nost ki opa la ne pa li wa mi wę glo wy mi: 37,43 zł/GJ,

· PEC – Gli wi ce Sp. z o.o.: 34,33 zł/GJ, 

przed sta wia wy kres:

Źró dło: In for ma cja Pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki NR 7/2012

Na pod sta wie po rów na nia ta ryf dla ciep ła przed się biorstw

ciep łow ni czych mo że my stwier dzić, że ce na ciep ła do star -

cza ne go od bior com z PEC-Gli wi ce Sp. z o.o. jest jed ną

z niż szych na te re nie aglo me ra cji ślą skiej i kra ju.

Za pra sza my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne towej

www.pec.gli wi ce.pl 

oraz stro ny pro mu ją cej nasz pro dukt 

www.cie plo sy ste mo we.pl 
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