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Veolia przejęła ciepłownię w Leżajsku 

 

Pod koniec stycznia br Veolia podpisała z firmą ZPOW Hortino Sp. z o.o. umowę na przejęcie 

ciepłowni, będącej źródłem ciepła dla pobliskiego przemysłu oraz miasta. 

Ciepłownia, zbudowana w 1979 r., ma moc 44 MWt i jest opalana węglem. Produkowana w niej para zasila 

pobliską strefę przemysłową, w której są ulokowane zakłady produkcyjne dotychczasowego właściciela 

ciepłowni – firmy Hortino, producenta mrożonek owocowych i warzywnych, browar Leżajsk należący do 

koncernu Heineken oraz firma Styropianex, producent materiałów budowlanych.  

Ciepłownia stanowi także źródło zasilania dla miejskiej sieci ciepłowniczej 15-tysięcznego Leżajska (południowy 

– wschód Polski).  

- Wybraliśmy Veolię ponieważ to stabilny partner z najlepszym doświadczeniem. W Polsce od wielu lat 

współpracuje z przemysłem, dostarczając najwyższej klasy rozwiązania i usługi z obszaru efektywności 

energetycznej. Liczymy, że tak samo będzie w naszym przypadku – mówi Krystian Błoński, Wiceprezes Zarządu 

Hortino. 

 

- Jako aktywna firma poszukujemy nowych możliwości rozwoju, więc nasze inwestycje nie ograniczają się do 

miast i nie są związane tylko z dostarczaniem ciepła mieszkańcom. Stawiamy na ofertę dla przemysłu, 

obejmującą kompleksowe usługi z zakresu energii, odpadów i wody. Za pośrednictwem spółki Veolia term 

jesteśmy obecni także w mniejszych ośrodkach, dlatego jej doświadczenia z pewnością przydadzą się w 

Leżajsku – mówi Gerard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Przejęta od firmy Hortino 

ciepłownia daje szansę na rozwój, ponieważ dostarcza ciepło zarówno do miasta, jak i przemysłu. Jestem 

przekonany, że dzięki tej współpracy lokalne firmy produkcyjne uzyskają szereg korzyści – dodaje. 
 

*** 

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

163 000 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 2016 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 61 miliony objęła usługą uzdatniania wody. 

Wyprodukowała 54 mln MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i 

energetycznego. W 2016 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała 

obroty w wysokości 24,39 mld euro. www.veolia.com 
 

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym usługi dostosowane 

do potrzeb klientów i stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyżej jakości 

usług, ochrony środowiska Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury 

produkcyjnej i dystrybucyjnej.   

 

http://www.veolia.com/
http://www.veolia.com/
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Grupa jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. 

Zatrudnia około 4500 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. 

Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się 

do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 41 zarządza 

sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia 

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

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

 

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne jest dostawcą ciepła systemowego dla klientów w ponad 20 miastach w Polsce. 

Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne 

energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.   Grupę Veolia term tworzy 6 spółek: Veolia Północ, 

Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Leżajsk, Veolia Południe oraz Veolia term. Jest właścicielem 21 miejskich systemów 

ciepłowniczych oraz 2 elektrociepłowni. Dostarcza efektywne rozwiązania energetyczne w budynkach użyteczności 

publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w obiektach przemysłowych, biurowcach, centrach handlowych, dla 

klientów indywidualnych. www.veoliaterm.pl 

 

 

Hortino jest jedną z największych firm przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce, właścicielem marki POLTINO. 

Kontynuuje tradycje przetwórcze od roku 1973, a od 2000 r. funkcjonuje na rynku jako samodzielny podmiot pod nazwą 

HORTINO ZPOW Leżajsk Spółka z o.o. Działalność Spółki opiera się w 100% na polskim kapitale. Duże możliwości 

produkcyjne i ponad 90 000 ton warzyw i owoców przetwarzanych rocznie przekłada się na szeroką ofertę produktową, którą 

stanowią mrożonki (owoce, warzywa, mieszanki, zupy, dania gotowe), zagęszczone soki owocowe (koncentraty), produkty 

dla przemysłu cukierniczo – piekarniczego, syropy owocowe. www.poltino.pl 

 

 

Kontakt: 

 

 

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