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Wstęp

Aby zapewnić harmonijny rozwój systemów ciepłowniczych miasta Piekary Śląskie oraz
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wprowadza się zmiany w zapisach dotyczące
zaopatrzenia w ciepło terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
7.2

Budownictwo istniejące z indywidualnym ogrzewaniem węglowym

Dla zapewnienia poprawy stanu czystości powietrza oraz poprawy standardów
mieszkaniowych przewiduje się stopniowe eliminowanie indywidualnego ogrzewania
węglowego

opartego

na

niskosprawnych

kotłach

węglowych

z

możliwością

wykorzystania nowoczesnych kotłów węglowych w technologii bezdymnego spalania
węgla.
Obszary uzbrojone w sieci gazownicze z dala od sieci ciepłowniczej
Dla budownictwa wielorodzinnego z ogrzewaniem węglowym przewiduje się budowę
kotłowni gazowych dla poszczególnych budynków lub grup budynków.
Obszary uzbrojone w sieci gazownicze w zasięgu oddziaływania sieci ciepłowniczych
Dla

budownictwa

wielorodzinnego

z

ogrzewaniem

węglowym

zabezpieczenie potrzeb grzewczych w oparciu o system ciepłowniczy.

przewiduje

się
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Obszary na których brak uzbrojenia w sieci gazowe i ciepłownicze
Zabezpieczenie potrzeb grzewczych uzależnione będzie między innymi od możliwości
rozszerzenia systemów sieciowych na dany teren, opłacalności ekonomicznej
przedsięwzięć oraz decyzji właścicieli budynków.
Dla budownictwa wielorodzinnego przewiduje się zabezpieczenie potrzeb grzewczych z
lokalnych kotłowni dla poszczególnych budynków lub grup budynków lub węzłów
ciepłowniczych.

7.3

Tereny rozwojowe miasta

Dla terenów rozwojowych budownictwa wielorodzinnego w rejonie Osiedla Powstańców
Śląskich (teren nr 24) oraz w rejonie Zakładu Górniczego Piekary (teren nr 32) zakłada się
zaopatrzenie w ciepło z systemów ciepłowniczych.
Dla budownictwa wielorodzinnego na terenach rozwojowych Os. Wyspa przewiduje się
zaopatrzenie w ciepło z lokalnych kotłowni gazowych dla poszczególnych budynków i grup
budynków lub z systemu ciepłowniczego.
Dla budownictwa wielorodzinnego na terenach rozwojowych w rejonie ul. Wyzwolenia i ul.
Inw. Wojennych – Zachód przewiduje się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych kotłowni
gazowych dla poszczególnych budynków, grup budynków lub systemu ciepłowniczego.

