
   

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych 
w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 
GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych 
polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także 
w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. 
 

 

 

Zgierz, 21 maja 2020r. 

Prace modernizacyjne na terenie miasta Zgierza w ramach projektu 

„Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w Zgierzu” 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu obecnie realizuje  projekt, pn. 

„Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w Zgierzu”. Projekt obejmuje 

modernizację wyeksploatowanej centralnej magistrali ciepłowniczej, wymianę wyeksploatowanych 

węzłów ciepłowniczych oraz likwidacje niskiej emisji poprzez prowadzenie rozwoju sieci 

ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta wraz z budową przyłączy ciepłowniczych do nowych 

odbiorców i zabudową węzłów cieplnych wymiennikowych. Na realizację projektu pn.: „Wymiana 

wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu” została podpisana umowa 

nr POIS.01.05.00-00-0020/16 o dofinansowanie w formie dotacji. Przyznana pomoc publiczna 

pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

Dodatkowo została podpisana umowa o dofinansowanie nr 484/OA/P/2018 w formie pożyczki, 

służąca uzupełnieniu wkładu własnego Spółki. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  link do strony: 

www.zainwestujwekologie.pl 

W ramach w/w projektu, z dniem 18 maja br. rozpoczęliśmy prace związane z wymianą magistrali 

ciepłowniczej w ulicy Targowej do ulicy Aleksandrowskiej. Planowany termin zakończenia prac 

przypada na 30 czerwca 2020 r. W okresie tym ruch samochodowy pozostaje bez zmian, natomiast 

ruch pieszy będzie odbywał się chodnikiem znajdującym się po prawej stronie jezdni - patrząc od ulicy 

Aleksandrowskiej. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż równolegle trwają prace modernizacyjne/remontowe na 

odcinku: od Ronda Sybiraków do ulicy Konstantynowskiej 44. Kolejny etap prac rozpocznie się 

29 czerwca br. i potrwa do 10 sierpnia 2020 r., będzie obejmował wymianę najstarszej magistrali 

ciepłowniczej od ulicy Aleksandrowskiej do Ronda Sybiraków oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego 

od ulicy Konstantynowskiej w kierunku ulicy Sieradzkiej. Ostatnim etapem modernizacji na terenie 

miasta Zgierza, będą prace w ulicy Kolorowej, aż do budynku Elektrociepłowni w Zgierzu. 

Dołożymy wszelkich starań, by prace przebiegały sprawnie, a ich uciążliwość oraz zaistniałe zmiany 

w przemieszczaniu się były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców Zgierza. 

Za utrudnienia przepraszamy. 


