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w procesie oczyszczania ścieków, które dziś trafiają 
wprost do oczyszczalni w Szlachęcinie. Do tej pory 
ciepło to, które jest źródłem niezwykle cennej ener-
gii, dostawało się bezpośrednio do wody i ulatywa-
ło do atmosfery. Odtąd nie będzie marnowane i zo-
stanie wykorzystane do ogrzania 5000 mieszkańców 
Murowanej Gośliny. Innowacyjnym rozwiązaniem 
zastosowanym w tym systemie jest wykorzystanie 
pompy ciepła, która będzie zasilana energią elek-
tryczną, powstającą w ramach kogeneracji gazowej. 

Kluczowe informacje 
• Szlachęcin to mała wieś w województwie wiel-
kopolskim, położona ok. 2 km od Murowanej Go-
śliny, na skraju Puszczy Zielonki. Na terenie po-
łożonej tam oczyszczalni ścieków należącej do 
firmy Aquanet, uruchomiona została nowa insta-
lacja energetyczna spółki Veolia Energia Poznań. 
• Innowacyjność rozwiązania polega na stworze-
niu systemu odzysku ciepła odpadowego ze scie-
ków wspartego instalacją kogeneracyjną. 
• Pompa ciepła zasilana jest energią elektrycz-
ną produkowaną w agregacie kogeneracyjnym. 
• To rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy 
w Polsce. 
• Nowa instalacja częściowo zastąpi tradycyjną 
ciepłownię zasilaną węglem działającą obecnie  
w pobliskim Bolechowie (niewielkiej miejscowo-
ści niedaleko Murowanej Gośliny). Zastosowane 
rozwiązanie zmniejszy emisję CO2, związków siarki 
oraz pyłów do atmosfery i obniży temperaturę ście-
ków, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki warty. 

wirtualnego otwarcia tej nowatorskiej instala-
cji dokonali w czwartek 29 października m.in. 
prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes  
Aquanetu Paweł Chudziński oraz dyrektor ge-
neralny Grupy Veolia w Polsce, prezes zarządu 
Frédéric Faroche i Krzysztof Zamasz członek za-
rządu i dyrektor handlowy Veolii w Polsce. 

Parametry techniczne instalacji 
Moc elektryczna nowo powstałej instalacji koge-
neracyjnej wynosi około 1 Mw, z czego 700 kw 
zostanie skonsumowane na zasilanie pompy cie-
pła. Powstała nadwyżka energii – około 300 kw 
będzie odbierana przez krajowy system ener-
getyczny. Jednym z celów, jaki chce osiągnąć  
Veolia, jest uzyskanie najlepszej sprawności ener-
getycznej systemu kogeneracji w Szlachęcinie. 
Chodzi o to, aby w maksymalnym stopniu wy-
korzystać ciepło zawarte w ściekach, a równo-
cześnie – dzięki kogeneracji – w jak największym 
stopniu produkować w pełnym skojarzeniu ener-
gię cieplną i elektryczną. Plany zakładają produk-
cję ponad 38 tys. GJ ciepła odzyskiwanego ze 
ścieków odpadowych przez pompę ciepła, blisko  
29 tys. GJ z układu kogeneracji zasilanego gazem 
oraz ok. 7,7 Mwh energii elektrycznej rocznie. Moc 
cieplna systemu, razem kogeneracji i pompy cie-
pła, wynosi około 2,9 Mw, podczas gdy moc elek-
tryczna kogeneracji wynosić będzie to ok. 1,0 MW. 

Jak działa System Kogeneracji w Szlachęcinie? 
Nowy system zainstalowany w Szlachęcinie zastąpi 
częściowo użytkowaną do tej pory ciepłownię węglo-
wą w Bolechowie, która będzie uruchamiana jedynie 
w czasie niższej temperatury. Ciepło, które popłynie 
do Murowanej Gośliny, zamiast z węgla – wytwarza-
ne będzie z tzw. ciepła odpadowego, powstającego 

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna połączona z pompą ciepła, odzyskującą ciepło ze ścieków, 
przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o 2 tys. ton rocznie. To nowatorskie rozwiązanie zastosowane 
po raz pierwszy w Polsce wdrożyli inżynierowie poznańskiej Veolii w Szlachęcinie (gmina Czerwonak). 
System kogeneracji w Szlachęcinie będzie produkował zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. 

SyStem kogeneracji w Szlachęcinie 
Pierwsza taka innowacja w Polsce 

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla w wyniku 
wdrożenia nowej technologii jest dla środowiska tak 
znaczne, jakby wycofać z użytku prawie 2 tys. samo-
chodów, a więc jakby co czwarte auto w Murowanej 
Goślinie nagle przestało jeździć. Redukcję emisji 
dwutlenku węgla o 2 tys. ton rocznie można zesta-
wić z działalnością drzew, które pochłaniają CO2: 
jest to tyle samo, co osiągnęlibyśmy, gdyby Pusz-
czy Zielonce przybyło 500 ha powierzchni (około 
350 tysięcy dorodnych drzew), a więc jakby pojem-
ność zielonych płuc Poznania zwiększyła się o 4 %.
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