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Veolia wdraża gospodarkę cyrkularną w Poznaniu 
 

Należąca do Grupy Veolia spółka EKO-ZEC podpisała umowę na odbiór i zagospodarowanie żużli 

pochodzących z poznańskiej spalarni odpadów. Zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej będą one 

wykorzystywane m.in. w budownictwie drogowym, co przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. 

 

 

Foto: D. Masłowski, © Eko-Zec 

 

W ramach wspomnianej umowy SITA Energia z Odpadów - operator  Instalacji Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania - powierzyła EKO-ZEC odbiór i zagospodarowanie żużli 

stanowiących mineralną pozostałość powstałą w procesie spalania odpadów komunalnych.  

 

Żużle, odbierane rocznie w ilości około 30 tysięcy ton , będą stosowane m.in. jako kruszywo do produkcji 

hydraulicznie związanych podbudów drogowych. Żużle będą poddawane sezonowaniu, a ich parametry ściśle 

kontrolowane, co pozwoli uzyskać stałą jakość. Produkcja materiałów dla budownictwa drogowego będzie się 

odbywała w węźle betoniarskim należącym do EKO-ZEC, przy wykorzystaniu sprawdzonej w Europie, choć 

niewykorzystywanej dotychczas w Polsce metody.  

 

- Współpraca z firmą EKO-ZEC jest dla nas o tyle ważna i istotna, iż mamy do czynienia z doświadczonym 
Partnerem, który przez lata funkcjonowania na rynku nie tylko wyrobił sobie markę, ale jest też kreatorem 
nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań dotyczących zagospodarowania odpadów poprocesowych. To 
właśnie wyjątkowy profesjonalizm Firmy EKO-ZEC oraz bliskie sąsiedztwo stało się  podstawą zawartej  
w ostatnich dniach umowy - Szymon Cegielski, Dyrektor Kontraktu, SITA 
 

- Ochrona i odnawianie zasobów świata należą do najważniejszych wartości Grupy Veolia. Dzięki naszym 

technologiom jesteśmy w stanie efektywnie zagospodarować żużle pochodzące ze spalania odpadów, dając im 
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nowe życie pod postacią materiałów budowlanych. To praktyczna realizacja idei gospodarki cyrkularnej 

wspierająca Poznań i umożliwiająca rozwój miasta na bazie własnych zasobów – mówi  Gérard Bourland, 

Dyrektor Generalny grupy Veolia w Polsce.  

 

Kontrakt został zawarty na czas nieokreślony. Jego wartość osiągnie około 1,5 mln złotych rocznie  

po zakończeniu etapu rozruchu instalacji.  

*** 

 
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 

 

 

 

Kontakt do mediów: 

 

 
Magdalena Kempiński, Dyrektor Komunikacji,  grupa Veolia w Polsce 

magdalena.kempinski@veolia.com , Tel.: +48 516 141 414 
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