
 

 
 

W dniach 30 i 31 maja Veolia Wschód organizuje dyżury informacyjne dla 
mieszkańców na temat planów rozbudowy ciepłowni.  

 
Veolia Wschód Sp. z o.o. organizuje dyżury informacyjne na temat planowanej rozbudowy 
ciepłowni o blok na paliwo RDF. Zaproszenia, na te dwudniowe spotkania, trafiły już do 
mieszkańców terenów sąsiadujących z ciepłownią.  
 
Osoby zainteresowane planami rozbudowy ciepłowni będą mogły uzyskać szczegółowe 
informacje na ten temat od przedstawicieli Veolii, którzy będą dyżurować w ciepłowni przy  
ul. Hrubieszowskiej 173, w dniach 30-31 maja w godzinach 15.00 - 19.00 
 
Podczas dyżurów będzie można porozmawiać na temat technologii termicznego 
przetwarzania odpadów, jej wpływu na środowisko, spodziewanych korzyści oraz zobaczyć 
jaki teren będzie zajmować planowana instalacja.  
 
Dyżury zostały zaplanowane głównie z myślą, o mieszkańcach terenów sąsiadujących  
z ciepłownią, ale mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani tematem rozbudowy 
ciepłowni. 
 
„Temat rozbudowy ciepłowni budzi zrozumiałe zainteresowanie. Do mieszkańców dociera też 
wiele nieprawdziwych informacji, które mogą budować obawy. Nasze doświadczenie 
pokazuje, że wszystkie te wątpliwości można wyjaśnić podczas rzeczowej rozmowy, na które 
serdecznie zapraszamy mieszkańców” - powiedział Andrzej Piotrowski, Veolia Energia Polska. 
 
 

**** 
Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na 
wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację 
swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania 
energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o 
obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do 
zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.  
 
Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 300 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 
83 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia 
Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl 
 
Veolia Wschód Sp. z o. o. 
Veolia Wschód Sp. z o.o. jest jedną ze spółek Veolia Term, wchodzącą w skład grupy Veolia. Głównym obszarem jej działalności 
jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego 
dla Zamościa.  
 


