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Inauguracja instalacji mokrego odsiarczania spalin
w elektrociepłowniach EDF Polska w Gdańsku
i Gdyni
Wielokrotne zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz kilkukrotna redukcja emisji pyłu to kolejny krok
w kierunku polepszenia jakości powietrza w Trójmieście. Takie efekty środowiskowe zapewniają nowo
wybudowane instalacje oczyszczania spalin w trójmiejskich elektrociepłowniach EDF Polska. 3 czerwca w
elektrociepłowni gdyńskiej odbyła się ich oficjalna inauguracja.
Aktywa wytwórcze Grupy EDF w Polsce we Wrocławiu, Rybniku, Krakowie, Gdańsku i Gdyni, są przedmiotem
dużego programu inwestycyjnego mającego na celu:


podniesienie efektywności operacyjnej bloków i przedłużenie okresu ich eksploatacji co najmniej do 2030 r.



dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki
i azotu (dyrektywa IED),

– Inwestujemy w nowe technologie, dzięki którym wytwarzanie energii jest jeszcze bardziej efektywne.
Uruchamiamy instalacje oczyszczania spalin w trosce o czystsze powietrze dla mieszkańców Trójmiasta i okolic.
Nasze zakłady wypełniają nowe europejskie normy środowiskowe dotyczące emisji przemysłowych – mówi Thierry
Doucerain, Prezes zarządu EDF Polska S.A.
Nowe instalacje proekologiczne znacząco wpłyną na poprawę jakości powietrza. Dzięki nowym instalacjom emisje
tlenków siarki, tlenków azotu oraz emitowanego do atmosfery pyłu zmniejszą się kilkukrotnie. Program
dostosowania aktywów produkcyjnych do norm środowiskowych to część planu Grupy EDF w Polsce
zmierzającego do poprawy jakości powietrza i modernizacji aktywów wytwórczych w celu długookresowego
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionach aktywności Grupy.
W ramach inwestycji prośrodowiskowych w trójmiejskich elektrociepłowniach wybudowano dwie instalacje mokrego
odsiarczania spalin, instalację odazotowania spalin dla elektrociepłowni w Gdańsku, trwają prace przy instalacji
odazotowania dla elektrociepłowni w Gdyni oraz budowie nowych kotłów wodnych opalanych olejem lekkim.
Wartość inwestycji to ponad 580 milionów złotych.
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EDF Polska Oddział Wybrzeże w Gdańsku
Gdański oddział EDF Polska posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które są największym
producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 11000 TJ ciepła i 1300 GWh
energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi. Gdański
oddział EDF Polska dba o zachowanie równowagi między działalnością biznesową, inicjatywami na rzecz
społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Jako jedna z nielicznych firm w Trójmieście ma zawarte z
władzami miast Gdańska i Gdyni Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, realizując wspólnie wiele
działań mających poprawiać jakość życia mieszkańców.

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.
Grupa EDF
Grupa EDF, istotny uczestnik transformacji energetycznej, jest firmą zintegrowaną, działającą w dziedzinach
wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług energetycznych. EDF jest światowym liderem
energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym obejmującym elektrownie
atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne. Grupa pośredniczy w dostawie energii i usług do 37,8 mln
klientów, w tym 28,3 mln we Francji. W 2015 roku skonsolidowane przych ody Grupy wyniosły 75 mld euro, z
czego 47,2% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie.

