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Celem działalności PEC – Gliwice Sp. z o.o. jest

zaopatrywanie w ciepło odbiorców na terenie Gliwic

z jednoczesnym dotrzymaniem standardów

emisyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz

wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik.

Ochrona środowiska jest jedną z horyzontalnych

polityk Unii Europejskiej. W lutym bieżącego roku

została zatwierdzona przez Prezesa PEC – Gliwice

Polityka Środowiskowa, która wraz z funkcjonującym

systemem zarządzania śro do wi sko we go jest zgod na

z wy ma ga nia mi nor my PN-EN ISO 14001. Przed się -

bior stwo dys po nu je tzw.

poz wo le niem zin te gro wa -

nym, któ re zo bo wią zu je

PEC do do trzy ma nia stan -

dar dów emi syj nych. Pie czę

nad za gad nie nia mi śro do wi -

sko wy mi w przed się bior stwie spra -

wu je Dział Ochro ny Środowiska i Laboratorium, który

posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Aby sprostać wszystkim wymogom, PEC – Gliwice już

zrealizowało i nadal realizuje szereg inwestycji

proekologicznych m.in.: 

· modernizacja elektrofiltrów,

· zabudowa palników niskoemisyjnych w kotłach WP-70,

· zmiana systemu pompowania,

· zabudowa systemu ciągłego monitoringu spalin,

· modernizacja kotłów WR-25,

· budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów WR

i WP (zakończenie w 2012 r.).

Wymienione inwestycje powodują zdecydowane

ograniczenie emisji do atmosfery związków siarki,

związków chloru, tlenków azotu i pyłów, jak również

spowodowały podniesienie sprawności energetycznej

wytwarzania ciepła. PEC spełnia aktualnie obowiązujące

standardy emisyjne.

PEC dba także o zagospodarowanie produktów

ubocznych. Odpady paleniskowe wykorzystywane są

głównie do likwidacji podziemnych wyrobisk kopalń.

Ścieki przemysłowe wraz z wodami opadowymi

kierowane są do zakładowej oczyszczalni ścieków.

PEC – Gliwice znacząco przyczynił się do

ograniczenia niskiej emisji na terenie Gliwic likwidując

około 100 własnych i 200 innych kotłowni lokalnych,

podłączając odbiorców do miejskiego systemu

ciepłowniczego i oferując ciepło z miejskiej sieci

ciepłowniczej, które jest nie tylko ekologiczne, ale

również komfortowe, pewne, bezpieczne i tanie. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

internetowej www.pec.gliwice.pl 

oraz strony promującej nasz produkt 

www.cieplosystemowe.pl 
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