
Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, 
miejski system ciepłowniczy oparty na źródle 
gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada 
modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu 
o źródła multipaliwowe, spełniające najwyższe standardy 
technologiczne i środowiskowe. 
Zwiększenie produkcji ciepła systemowego pozwoli na 
rozwiązanie problemu  niskiej emisji i znacząco  poprawi jakość 
powietrza na terenie Wągrowca. 



NOWA ENERGIA DLA WĄGROWCA  TO PRZEDE WSZYSTKIM 
KORZYŚCI EKOLOGICZNE:

poprawa jakości powietrza na terenie Wągrowca

zmniejszenie zagrożenia smogiem (niską emisją) poprzez  
zastąpienie starych kotłów domowych, nowoczesną ciepłownią 
spełniającą najwyższe standardy ekologiczne 

wdrożenie idei gospodarki  obiegu zamkniętego  poprzez 
wykorzystanie lokalnych zasobów paliwa alternatywnego 
pochodzącego z odpadów (RDF)



basen

rz. Nielba

Lokalizacja planowanej 
inwestycji

Istniejąca ciepłownia

PLANOWANY PRZEBIEG LINII CIEPŁOWNICZEJ  
DOTYCHCZASOWEJ I I PLANOWANEJ



NOWA ENERGIA DLA WĄGROWCA TO RÓWNIEŻ WYMIERNE 
KORZYŚCI EKONOMICZNE:

systematyczne obniżanie cen energii cieplnej dla mieszkańców  
Wągrowca

zwiększenie liczby odbiorców ciepła systemowego  dzięki  
rozbudowie sieci ciepłowniczej 

obniżenie kosztów produkcji  ciepla  poprzez uniezależnienie się od 
jednego rodzaju paliwa energetycznego (importu gazu) 

podniesienie sprawności energetycznej dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom technologicznym



Kontakt:
Veolia Energia Poznań SA
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań 
tel. (61) 861 33 00
e-mail: agnieszka.bator@veolia.com

O INWESTORZE:

Veolia Energia Poznań SA jest sprawdzonym partnerem władz lokalnych i mieszkańców Wągrowca. 
W 2015 r. Miasto Wągrowiec i Veolia podpisały porozumienie, w którym zobowiązały się do podjęcia starań na 
rzecz obniżenia cen ciepła dla mieszkańców Wągrowca. 

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym usługi 
dostosowane do potrzeb klientów , stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. Konsekwentnie inwestuje 
w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. 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. 

Veolia Energia w Poznaniu  jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji (Veolia 
Energia Poznań ZEC) oraz zarządza siecią ciepłowniczą (Veolia Energia Poznań). Zaopatruje w ciepło około 
60% mieszkańców miasta a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra 
handlowe i usługowe. Veolia Energia Poznań kontynuuje 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, będąc 
uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury. Poza Poznaniem zarządza także 
systemami ciepłowniczymi w 34 miejscowościach w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim 
i lubuskim. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne 
energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.
www.energiadlapoznania.pl



PROJEKT NOWA ENERGIA DLA WĄGROWCA  
W LICZBACH: 

Liczba gospodarstw domowych korzystających z ciepła 
systemowego w perspektywie do roku 2025

Wolumen energii cieplnej wytwarzanej przez stare i nowe źródło 
na terenie Wągrowca w perspektywie 2025

Moc i liczba godzin pracy nowego źródła/rok 

Obniżenie dotychczasowego zużycia gazu

Liczba podobnych instalacji działających w UE 

3 500 
gospodarstw

100 000 
GJ/rok

4 MW 
max 8 000 h/rok

80 % 
56 


