Sieci
ciepłownicze

Ekologia
Komfort

Bezpieczeństwo

Ciepło systemowe (CS) to najbardziej przyjazny dla
środowiska, bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny
i konkurencyjny cenowo sposób ogrzewania polskich
miast.
Nowoczesne systemy dostarczania ciepła zapewniają
racjonalne wykorzystanie energii, co zmniejsza obciążenie dla środowiska naturalnego i gwarantuje realne
oszczędności dla użytkowników.
Sieci ciepłownicze stanowią jeden z najważniejszych
elementów miejskiej infrastruktury, a ciepło dostarczane do Klientów za ich pośrednictwem pozwala
skutecznie realizować strategię zaopatrzenia miast
w media.

Warszawa

Poznań
• długość sieci
480 km,
• liczba węzłów
4 459,
• wielkość sprzedaży
5 852 TJ,
• liczba mieszkańców
korzystających z CS

302 tys.

Region
Wielkopolska
• długość sieci
130 km,
• liczba węzłów
1 211,
• wielkość sprzedaży
730 TJ,
• ciepło dostarczane
do 34 miejscowości.

• długość sieci

1 721 km

(najdłuższa sieć
w Unii Europejskiej),
• liczba węzłów
15 tys.,
• wielkość sprzedaży
31 060 TJ,
• liczba mieszkańców
korzystających z CS

1 910 tys.

Łódź
• długość sieci

791 km,

• liczba węzłów
9 209,
• wielkość sprzedaży
10 613 TJ,
• liczba mieszkańców
korzystających z CS

406 tys.

* dane za rok 2014

Veolia term
• długość sieci
408 km,
• liczba węzłów
3 292,
• wielkość sprzedaży
4 046 TJ,
• liczba mieszkańców
korzystających z CS
ok. 258 tys.,
• ciepło dostarczane
do 22 miejscowości.

Rozwój sieci ciepła systemowego
najlepszym rozwiązaniem
dla miast i środowiska

Veolia w Polsce

Centrum Nauki Kopernik
Potwierdzamy, że współpraca z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. realizowana jest według najwyższych standardów i w zgodzie z zawartymi umowami.
Zarówno zakres, jak i terminowość oraz profesjonalizm
wykonywanych prac spełniają nasze oczekiwania.
Postrzegamy Veolię Energię Warszawa S.A. jako solidną i rzetelną firmę oraz wiarygodnego partnera w biznesie.
dr Przemysław Wielowiejski
zastępca dyrektora Centrum Nauki Kopernik

Warszawa
Jacek Szymczak,
prezes Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie

Centrum handlowe

Świecie

Galeria Twierdza w Zamościu współpracuje z Veolią
Wschód od 2011 roku. Nasza współpraca obejmuje
dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji. Jako
dostawca Veolia dba o bezawaryjne zaopatrywanie nas
w energię cieplną, gwarantując pełną obsługę serwisową. Pracownicy
Veolii są w pełni dyspozycyjni w przypadku wystąpienia awarii urządzeń. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że wybór ten okazał się
trafny i korzystny. Veolia jest rzetelnym partnerem, gwarantuje pełną
obsługę serwisową oraz zapewnia nieprzerwaną dostawę energii.

W 2014 roku długość sieci ciepłowniczych w Polsce wynosiła
20 255 km. Posiadanie systemów ciepłowniczych zapewnia
bezpieczne dostawy ciepła dla mieszkańców, rozwój kogeneracji,
poprawę efektywności energetycznej w obszarze wytwarzania
i dostarczania ciepła oraz istotne ograniczenie szkodliwych emisji,
w tym tak uciążliwej dla mieszkańców wielu miast niskiej emisji.
Taka infrastruktura umożliwia również rozwój nowych technologii, choćby w zakresie dostaw chłodu systemowego. Należy również pamiętać, że współczesne sieci to rozwiązanie nowoczesne
i inteligentne, wykorzystujące telemetrię, która służy nie tylko do
nadzoru pracy sieci, ale również mogą z niej korzystać służby bezpieczeństwa miasta, służba zdrowia czy jednostki samorządowe.

Joanna Wyrostek, dyrektor Galerii Twierdza Zamość

Poznań
Lidzbark Warmiński

Forum Zarządców
Nieruchomości
Spółdzielczych (Łódź)
Współpracujemy z Veolią Energią Łódź od początku
jej istnienia na polskim rynku. Dzięki wysokiemu poziomowi świadczonych usług, wdrażaniu nowych technologii i profesjonalnym służbom
technicznym możemy znacznie ograniczyć koszty przy jednoczesnym
utrzymaniu komfortu cieplnego we wszystkich spółdzielczych zasobach
mieszkaniowych administrowanych przez naszych członków.

Z zasobów sieci mogą korzystać także operatorzy usług multimedialnych, dostarczając mieszkańcom miast internet i telewizję.
Praktycznie w każdym procesie rewitalizacji miast uwzględnione
jest wykorzystanie sieci ciepłowniczych, co w praktyce potwierdza
wspomniane powyżej walory ciepła systemowego.
Bardzo ważne i znamienne jest, że w aktualnym projekcie Polityki
Energetycznej Polski do 2050 roku wyraźnie podkreślono znaczenie systemów ciepłowniczych. W przedmiotowym projekcie zapisano między innymi:

Sylwester Pokorski
prezes Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych

Tarnowskie Góry

Forum jest stowarzyszeniem przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z całego
województwa łódzkiego. Członkowie stowarzyszenia zarządzają ponad 4 tysiącami
budynków, w których mieszka 430 tysięcy ludzi.

Zamość

„Polska posiada jeden z bardziej rozwiniętych systemów ciepłowniczych w Europie, mimo to należy nadal dążyć do podłączania
nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej, co najczęściej wymaga
jej rozbudowy. Zwiększone zapotrzebowanie na ciepło systemowe
skutkuje większą możliwością produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, a także wpływa na ograniczenie problemu niskiej emisji”.

Bridgestone
Łódź

energia
woda

Od lat korzystamy z dostaw ciepła w postaci pary
technologicznej z pobliskiej elektrociepłowni Karolin, należącej do spółki Veolia Energia Poznań ZEC.
To naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie – kompleksowe, ekonomiczne i bezpieczne zarówno pod względem
biznesowym, jak i ekologicznym. Veolia jest wiarygodnym partnerem,
dzięki któremu możemy bezpiecznie produkować, minimalizując oddziaływanie na środowisko.
Wojciech Heldt
członek ZarząduBridgestone Poznań Sp. z o.o.
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Odnawiamy zasoby świata

Grupa Veolia w Polsce
centrala – ul. Puławska 2 • 02-566 Warszawa
tel. +48 22 568 81 00
www.veolia.pl

