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PGNiG SA dostarczy gaz do elektrociepłowni EDF w Toruniu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zawarło z EDF Gaz Toruń
Sp. z o.o. oraz EDF Toruń S.A. umowy na dostarczanie paliwa gazowego do nowo
wybudowanej elektrociepłowni w Toruniu.
Strony podpisały dwie umowy z których pierwsza obejmuje dostarczanie gazu podczas
rozruchu technologicznego inwestycji. Drugi kontrakt dotyczy dostaw gazu po oddaniu
elektrociepłowni do eksploatacji komercyjnej, w terminie od 1 marca 2017 r. do
1 października 2019 r. Łączny wolumen w całym okresie obowiązywania umowy wyniesie
około 355 mln m3 gazu.
- Umowa z EDF na dostawy gazu ziemnego do elektrociepłowni w Toruniu jest kolejnym
potwierdzeniem atrakcyjności naszej oferty – mówi Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu
PGNiG ds. handlowych. – Wybierając PGNiG, klienci otrzymują nie tylko konkurencyjne
ceny zakupu paliwa gazowego, ale również gwarancję dostaw gazu od wiarygodnego
kontrahenta, co jest kluczowe w przypadku takich inwestycji – dodał.
- Nowa elektrociepłownia gazowa w EDF Toruń zastąpi obecne kotły węglowe. Paliwem
będzie gaz dostarczany przez polską spółkę PGNiG, co gwarantuje bezpieczeństwo
i pewność dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia z nowej elektrociepłowni – mówi Robert
Kowalski, Prezes Zarządu EDF Toruń. – Elektrociepłownia gazowa będzie wyposażona w
wysokosprawną i niskoemisyjną instalację kogeneracyjną, produkującą jednocześnie
energię elektryczną i ciepło. Produkcja energii elektrycznej wzmocni bezpieczeństwo
energetyczne Miasta i regionu. Dzięki zastąpieniu kotłów węglowych nową
elektrociepłownią gazową o ok. 90% obniży się poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu
i pyłów, co przyczyni się to do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu – podkreślił
prezes EDF Toruń.
***
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA to lider rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA
jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się
poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki,
importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją
ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach
świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na
rynkach międzynarodowych. PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii,
Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG
Upstream International AS, prowadzącej działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na

Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż
węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Sales & Trading GmbH w Monachium
zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do
emisji euroobligacji na rynku europejskim.
EDF Toruń S.A.
EDF Toruń to obecnie producent i dostawca ciepła do ponad 100 tys. mieszkańców Torunia,
lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Z roczną produkcją ponad 2500 TJ zaspakaja 57% potrzeb
cieplnych Torunia. Spółka zapewnia całoroczne dostawy ciepła na potrzeby centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji. Dysponuje mocą cieplną ok. 375 MWt,
elektryczną 2,2 MW i jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej o długości ponad 230 km.
EDF Toruń to istotny przedsiębiorca toruńskiego rynku obsługujący ok. 1200 klientów.
Na terenie EDF Toruń rozpoczęła się w lipcu 2015 roku budowa wysokosprawnej
elektrociepłowni gazowej, która w I kwartale 2017 roku zastąpi obecne kotły węglowe. Nowa
elektrociepłownia gazowa będzie miała 330 MWt łącznej zainstalowanej mocy cieplnej oraz
ok. 100 MWe mocy elektrycznej.
Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną
w obszarach wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii oraz usług. W Polsce posiada blisko 10%
udziału w rynku energii elektrycznej i 15% w rynku ciepła sieciowego. EDF jest też największym
zagranicznym inwestorem w branży energetycznej.
Grupa EDF jest w Polsce czołowym producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie
wysokosprawnej kogeneracji, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną
Górę i Toruń. W Rybniku posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW.
Poprzez swoje spółki zależne EDF Polska, DK Energy, Fenice, Tiru i Citelum, Grupa EDF
oferuje społecznościom lokalnym oraz klientom biznesowym szeroki zestaw usług związanych z
efektywnością energetyczną. EDF oferuje również sprzedaż energii elektrycznej i usługi dużym
klientom biznesowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.
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