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Veolia nowym operatorem miejskiej sieci ciepłowniczej w Trzebini na południu Polski. 

 
Veolia Południe Sp. z o.o. należąca do grupy Veolia term podpisała 20-letni kontrakt z miejską spółką 

Usługi Komunalne Trzebinia, poczynając od czerwca 2016 r., na obsługę miejskiej sieci ciepłowniczej  

na południu Polski.  

 

System obejmuje 12 km sieci oraz 20 węzłów cieplnych. Ciepło dostarczane jest do miejskiej sieci 

ciepłowniczej  (msc) z Elektrowni Siersza, należącej do Tauron Wytwarzanie, a Veolia Południe gwarantuje 

dystrybucję ciepła do odbiorców końcowych. Trzebina liczy 16 000 mieszkańców, przy czym 50% gospodarstw 

domowych zostało podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej . 

 

Veolia zmodernizowała m.s.c. w celu zmniejszenia strat ciepła o 30%, co pozytywnie wpływa  na środowisko  

w postaci zmniejszenia emisji CO2 oraz pyłów. 

 

- Veolia posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z gminami, zapewniając bezpieczne  

i przyjazne dla środowiska ciepło na rzecz społeczności lokalnych. Dzięki kontraktowi, zawartemu z spółką 

Usługi Komunalne Trzebinia, zwiększymy naszą obecność w miastach średniej wielkości. Jesteśmy przekonani, 

że dzięki naszemu doświadczeniu, współpraca ta okaże się korzystna dla wszystkich stron – mówi Gérard 

Bourland, Dyrektor Generalny grupy Veolia w Polsce.  

 

-  Veolia jest naszym zaufanym partnerem biznesowym od wielu lat. Nasza współpraca rozpoczęła się od 

dostaw ciepła w mieście Trzebinia. Poziom zadowolenia z usług świadczonych przez Veolię doprowadził do 

podpisania umowy dzierżawy sieci ciepłowniczej na drugą część sieci. Nowe inwestycje przyczynią się do 

poprawy jakości powietrza w mieście poprzez zwiększenie wydajności sieci i zmniejszenie poziomu strat. 

Polecam Veolię jako rzetelnego i kompetentnego partnera dla miast w całej gamie dostaw ciepła – dodał Adam 

Adamczyk, Burmistrz Trzebini.  

 

... 

 

 

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 174 000 

pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. 

Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia 

zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.  W 2015 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 63 

miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 63 mln MWh energii i odzyskała 42,9 mln ton odpadów na drodze odzysku 

materiałowego i energetycznego. W 2015 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała 

obroty w wysokości 25 mld euro. www.veolia.com 

 

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i 

odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich 

klientów. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Prowadzi  działalność w 74 miastach, w 40 

zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolię Energię Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolię Energię 

Warszawa, Veolię Energię Łódź, Veolię Energię Poznań, Veolię Energię Poznań ZEC, Veolię term, Veolię Industry Polska, Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl  
 

http://www.veolia.com/
http://www.veolia.pl/
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Kontakt: 

 

 
Magdalena Kempiński 

Dyrektor Komunikacji, Grupa Veolia w Polsce 

magdalena.kempinski@veolia.com , tel.: (+48) 516  14 1 4 14 
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