
Prezentacja dotycząca nowych podłączeń  

w Gniewie  

 
Veolia Północ Sp. z o.o. 



1. Jak się przyłączyć? 

2. Ile to kosztuje?  

3. Dodatkowe korzyści  

Plan spotkania 
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Ciepłownia Gniew 
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Veolia działa na konkurencyjnym rynku ciepła. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozliczanie z Odbiorcami odbywa się na podstawie Taryfy dla Ciepła.  

Organem nadrzędnym dla przedsiębiorstw energetycznych jest Urząd Regulacji 

Energetyki, który każdorazowo opiniuje i zatwierdza Taryfę na dany okres,  

co gwarantuje stabilność cen dla Odbiorcy końcowego. 



Jak się przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej 

Veolia? 
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1. Wypełnić wniosek o możliwość podłączenia – centralne ogrzewanie lub centralne 

ogrzewanie + ciepła woda użytkowa. 

 

 

 

2. Po pozytywnej ocenie techniczno-ekonomicznej zostają wystawione warunki 

techniczne podłączenia do sieci ciepłowniczej. 

 

 

 

3. Podpisać Umowę Przyłączeniową, w której zostaną określone warunki wykonania 

inwestycji.  

 

 

 

4. Podpisać Umowę na Dostawy Ciepła. 

 



Ile to kosztuje? – Inwestycja. 
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Inwestycja po stronie Odbiorcy: 
Wykonanie wewnętrznej instalacji odbiorczej na potrzeby 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Orientacyjny koszt na mieszkanie ok.1500 zł (c.o.+c.w.u.) + 

grzejniki i/lub baterie łazienkowe. W przypadku istniejącej już 

instalacji jest to jedynie koszt jej dostosowania.  

 

Budowa węzła cieplnego. 

Orientacyjny koszt węzła jednofunkcyjnego 10 000 zł/netto. 

Orientacyjny koszt węzła dwufunkcyjnego 15 000 zł/netto. 

Dokumentacja projektowa ok. 1000 – 2000 zł/brutto 

 

Inwestycja po stronie Veolia: 
Wykonanie projektu sieci cieplnej i przyłączy. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami. 

Budowa sieci cieplnej. 

Przed przystąpieniem do inwestycji Veolia musi 

posiadać na potrzeby przesyłu nieodpłatną 

służebność w gruncie należącym do Odbiorcy i/lub 

jego prawnego właściciela. 



Ile to kosztuje? – Opłaty. 

6 

Jednostka GJ w taryfie GN.1 wynosi ok. 66 zł/brutto. 

Średnia cena zawiera opłaty stałe i zmienne 

 

Współczynnik GJ dla domu o przeciętnej termomodernizacji 

wynosi ok. 0,62 GJ/m². 

 

Współczynnik GJ podgrzania ciepłej wody wynosi  

ok. 0.28 GJ/m³. 

Przykład: 

 

Mieszkanie 50 m² 

 

Roczny koszt ogrzewania = 50 m² * 0,62 * 66 zł/brutto 

 

2046 zł/rok  170,5 zł/miesięcznie  3,41 zł/m²/miesięcznie 

 

Koszt podgrzewu ciepłej wody wynosi ok. 18,48 zł/m³ 



Dodatkowe korzyści 
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Brak opłaty za przyłączenie do sieci. 

 

Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia w ramach programu Czystego Powietrza dla Pomorza. 

 

Niższe koszty przeglądów kominiarskich. 

 

Komfort i bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 

Wzrost wartości nieruchomości. 
 

Realizacja celów środowiskowych i społecznych przez mieszkańców. 

 


