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Tczew jeszcze silniej walczy ze smogiem 

Grupa GPEC rozpoczęła na terenie Tczewa długoletni projekt mający na celu stopniowe zmniejszanie 
udziału węgla w wytwarzaniu ciepła. – To kolejny krok w naszej walce o czyste powietrze 
dla tczewian – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Miasta Tczewa. 

GPEC EKSPERT – siostrzana spółka GPEC TCZEW została powołana do takich właśnie ekologicznych 
projektów. W Tczewie buduje jednostkę kogeneracyjną, dzięki której możliwe będzie zmniejszenie udziału 
węgla w produkcji ciepła w kotłowni w Rokitkach, a tym samym obniżenie emisji do atmosfery. Koszt projektu 
przekroczy 15 mln zł. 

Kogeneracja jest procesem, w którym równocześnie dochodzi do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. 
Wysokosprawna jednostka kogeneracyjna, która jest obecnie budowana w Tczewie, jest nowoczesnym 
i w pełni ekologicznym źródłem, które zapewni mieszkańcom jeszcze większe bezpieczeństwo 
i niezawodność dostaw i jest jednocześnie rozwiązaniem zdecydowanie bardziej przyjaznym środowisku niż 
kotłownie węglowe.  

- Inwestycja, którą realizujemy to rozwiązanie zdecydowanie zmniejszające emisję dwutlenku węgla i gazów 
cieplarnianych do atmosfery. Jednostka, którą właśnie budujemy ograniczy emisję CO2 w Tczewie o 39 tys. 
ton rocznie –– mówi Lucyna Federowicz, Prezes w spółkach GPEC TCZEW i GPEC EKSPERT. 

- Projekt Grupy GPEC to część długofalowego ekoplanu dla Tczewa – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent 
miasta. – Działania promujące podstawy ekologiczne wśród młodzieży, ruch rowerowy w mieście, a także 
rezygnacja z przydomowych pieców opalanych węglem mogą już wkrótce przynieść konkretne korzyści nam 
wszystkim. To od nas zależy jakim powietrzem oddychamy my i nasi bliscy – dodaje. 

Uruchomienie wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej w Tczewie planowane jest w pierwszej połowie 
2021 roku. Będzie zasilała w ciepło system ciepłowniczy Tczewa.  

________________ 

GRUPA GPEC, lider branży ciepłowniczej na Pomorzu, zarządza siecią o długości około 800 km.  

W latach 2014-2019 Grupa GPEC wybudowała ponad 100 km nowej sieci ciepłowniczej likwidując szkodliwe dla jakości 
powietrza kotłownie węglowe i przyłączając mieszkańców nowobudowanych osiedli. Firma nieustannie poszerza swoją 
działalność o kolejne dziedziny, wykraczające poza produkcję i dystrybucję ciepła, m.in.: zarządzanie techniczne 
nieruchomościami (facility management), inteligentne systemy zarządzania energią, ESCO. Grupa GPEC obsługuje 
aktualnie ponad 8 tys. klientów. Z usług firmy korzysta ponad 400 tys. mieszkańców Gdańska, Sopotu, Pruszcza 
Gdańskiego, Tczewa, Starogardu Gdańskiego i Pelplina.  
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