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Pierwsze dostawy ciepła z sieci Veolii 

do Konstantynowa Łódzkiego 
 

We wrześniu 2016 r. burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oficjalnie uruchomił 
połączenie pomiędzy siecią miejską a siecią Veolii w Łodzi.   

 
Zdjęcie: Burmistrz uruchamia dostawy ciepła w stacji redukcji ciśnienia 

Źródło: Veolia 

Veolia, działając poprzez swój podmiot zależny Veolia Energia Łódź, zbudowała w pierwszej połowie bieżącego 

roku rurociąg, który połączył obie sieci i umożliwił władzom Konstantynowa Łódzkiego zamknięcie starej 

ciepłowni. Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki a Veolia 

Energia Łódź zakłada dostawę początkowo 8 MWth, a następnie wzrost do 13 MWth po przyłączeniu kolejnych 

budynków. 

 
Konstantynów Łódzki jest częścią aglomeracji łódzkiej. Miasto zamieszkuje ponad 17 tysięcy osób. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki dostarcza ciepło około czterem tysiącom 

mieszkańców. 

  

Wspólny projekt dostaw ciepła do Konstantynowa Łódzkiego z sieci ciepłowniczej Veolii ma na celu 

technologiczną i ekonomiczną optymalizację procesu zaopatrywania miasta w ciepło. 

 

„Sezon grzewczy 2016/2017 w Konstantynowie Łódzkim będzie okresem, w którym nasze wcześniejsze 

działania przyniosą owoce” – powiedział Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. „Niższe ceny 

ogrzewania i ciepłej wody to najważniejsza wiadomość wynikająca z najnowszego rozwiązania 

zaproponowanego mieszkańcom. W przeciwieństwie do obecnych stawek, uruchomienie dostaw ciepła z Łodzi 

spowoduje spadek średnich cen ciepła o około 10,5 procent. Niemniej jednak porównując nową cenę ciepła z 
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ceną z 2013 r. okaże się, że faktyczna obniżka wynosi aż 23 procent. Dzisiaj, po ukończeniu tej innowacyjnej 

inwestycji ciepłowniczej dotyczącej całej aglomeracji, mogę wreszcie podzielić się dobrymi wiadomościami z 

czterema tysiącami naszych mieszkańców, których kwestia ta dotyczy”.  

W ramach projektu przyłączenia Konstantynowa Łódzkiego do sieci ciepłowniczej Łodzi Veolia zmodernizowała 

swój system ciepłowniczy w Łodzi, wybudowała komorę ciepłowniczą na granicy obu miast i zainstalowała 

rurociąg. Łącznie położono ponad 10 km rur o różnym przekroju, a rurociąg ma długość ponad 5 km. Prace 

budowlane trwały od lutego do sierpnia 2016 r. 

 

„To pierwszy taki projekt w historii ciepłownictwa w Łodzi, kiedy przekroczyliśmy granicę miasta, aby dostarczać 

ciepło z sieci. Konstantynów Łódzki to jeden z naszych kluczowych partnerów. Mamy nadzieję, że ta inwestycja i 

współpraca będą początkiem dalszego rozwoju usług ciepłowniczych Veolii w regionie łódzkim” – powiedział 

Jerzy Kak, prezes zarządu Veolia Energia Łódź. 

 
 

*** 

 

Grupa Veolia jest światowym liderem w zoptymalizowanym zarządzaniu zasobami. Zatrudniając ponad 174 000 

osób na całym świecie, Grupa zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem rozwiązań w zakresie gospodarki wodą, energią i 

odpadami, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczności i przemysłu. Działając w tych trzech 

uzupełniających się obszarach, Veolia pomaga rozwijać dostęp do zasobów oraz chronić dostępne zasoby i odnawiać je. W 

2015 r. Grupa Veolia dostarczyła wodę pitną 100 mln ludzi i zapewniła usługi kanalizacyjne 63 mln ludzi. Wytworzyła ona 

również 63 mln megawatogodzin energii i przekształciła 42,9 mln ton odpadów w nowe materiały i energię. Spółka Veolia 

Environnement (notowana na paryskiej giełdzie Euronext jako VIE) wypracowała w 2015 r. skonsolidowany przychód w 

wysokości 25 mld euro. www.veolia.com 

 

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z wiodącym dostawców usług w obszarze zarządzania energią, wodą i 

kanalizacją, jak również gospodarki odpadami. Veolia jest sprawdzonym partnerem długoterminowym dla miast i 

przemysłu, oferując rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów. Grupa zatrudnia w Polsce około 4500 osób. Veolia 

opracowuje i wdraża efektywne kosztowo i przyjazne środowisku rozwiązania. Nowe modele biznesowe tworzone przez 

grupę są zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i 

przemysłu. 

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, zarządzając sieciami ciepłowniczymi w 40 z nich. Do grupy 

należą następujące spółki: Veolia Energia Polska (spółka holdingowa) oraz siedem mniejszych spółek operacyjnych – Veolia 

Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry 

Polska oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach wraz z ich podmiotami zależnymi. 

www.veolia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

 

Magdalena Kempiński, Dyrektor ds. komunikacji grupy Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com, tel.: +48 516 141 414 
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