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Historia

Spó³ka zosta³a za³o¿ona w czer-
wcu 1991 r. i od wrzeœnia tego 
samego roku rozpoczê³a dzia³al-
noœæ. W pocz¹tkowym okresie 
dzia³alnoœæ Spó³ki by³a zwi¹zana
z produkcj¹ i dystrybucj¹ ciep³a 
oraz gospodark¹ wodno-œcieko-
w¹ na terenie nie istniej¹cych ju¿ 
Po³udniowych Zak³adów Prze-
mys³u Skórzanego w Che³mku. 
W póŸniejszym  czasie dzia³alnoœæ 
dystrybucyjna w zakresie dostaw 
ciep³a zosta³a rozszerzona o ob-
szar miejski Che³mka a w dalszej 
kolejnoœci o dzia³alnoœæ elektro-
energetyczn¹. 

Zakres dzia³alnoœci

W chwili obecnej Przedsiêbiorstwo zajmuje siê :
- produkcj¹ i dystrybucj¹ ciep³a  na potrzeby centralnego ogrzewania na terenie miasta Che³mka oraz ciep³a 
technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego na terenie przemys³owym
- dzia³alnoœci¹ w zakresie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków 
- dystrybucj¹ energii elektrycznej na terenie przemys³owym oraz obrotem energii elektrycznej na terenie 
ca³ego kraju
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju instalacji i sieci grzewczych i sanitarnych, wêz³ów cieplnych, instalacji 
i sieci elektrycznych,
- wykonywaniem pomiarów instalacji elektrycznych 
i odgromowych 
- obs³ug¹ i konserwacj¹ wêz³ów cieplnych, kot³owni 
i instalacji CO, stacji transformatorowo-rozdzielczych 
œredniego i niskiego napiêcia, dŸwigów, suwnic, itp.
Przedsiêbiorstwo w zakresie podstawowych dzia³alnoœci 
dzia³a w oparciu o udzielone przez Prezesa Urzêdu 
Regulacji Energetyki koncesje w zakresie obrotu 
i dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania, dystrybucji, 
przesy³u ciep³a a tak¿e pozwolenia w zakresie dzia³alnoœci 
wodno œciekowej. Rzetelnoœæ naszej firmy potwierdza 
m.in. Certyfikat „Rzetelna Firma” przyznany przez Krajowy 
Rejestr D³u¿ników.

Podsumowanie

Chcesz ogrzaæ swój  zak³ad czy mieszkanie, zasiliæ go w energiê elektryczn¹, wodê czy odprowadziæ œcieki 
skontaktuj siê z nami. Proponujemy równie¿ sprzeda¿ energii elektrycznej dla odbiorców nie tylko 
z Che³mka ale ca³ej Polski po konkurencyjnych cenach. Mo¿esz nam równie¿ powierzyæ eksploatacjê swoich 
instalacji, wêz³ów kot³owni stacji transformatorowo rozdzielczych, czy innych urz¹dzeñ. Zatrudniamy fachow¹ 
i wysokokwalifikowan¹ kadrê in¿yniersk¹ i techniczn¹. Dzia³amy multienergetycznie i zawsze s³u¿ymy pomoc¹ 
w szerokim zakresie.

Zapraszamy do kontaktu:

Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej i Gospodarki Wodno Œciekowej

ENWOS Sp. z o.o. Plac Kiliñskiego 1

 32-660 Che³mek
tel/ fax: 33 846 13 77, 33 846 12 90

mail: enwos@enwos.pl
www.enwos.pl



Rozwój firmy

Od roku 2005 r. Przedsiêbiorstwo intensywnie 
prowadzi rozbudowê sieci ciep³owniczych 
na terenie miejskim Che³mka zapewniaj¹c  coraz 
szerszy dostêp do ciep³a sieciowego dla jego mieszkañców.  Wp³ywa to na poprawê komfortu ¿ycia jego 
mieszkañców jak równie¿ poprawê jakoœci powietrza poprzez likwidacjê szkodliwej emisji z indywidualnych 
pieców wêglowych. W roku 2011 Spó³ka realizowa³a projekt o nazwie „ROZBUDOWA SIECI C.O. NA OSIEDLU 
W CHE£MKU WRAZ Z MODERNIZACJ¥ KOT£OWNI FIRMY ENWOS SP. Z O.O. ZASILAJ¥CEJ OBIEKTY 
PRZEMYS£OWE, PUBLICZNE I MIESZKALNE” wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach 
Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ramach inwestycji wykonano sieci i wêze³ ciep³owniczy modernizacjê kot³a  wraz z monta¿em uk³adów 
automatyki i zabudow¹ urz¹dzeñ pomocniczych a tak¿e dostosowanie kot³a do mo¿liwoœci wspó³spalania 
biomasy (w postaci trocin i zrêbków drzewnych) oraz monta¿ nowoczesnych wysokoefektywnych uk³adów 
odpylania spalin. Ca³kowity koszt inwestycji to 2 271 389,26 z³ w tym dofinansowanie  795 398,69 z³.

W roku 2012 prowadziliœmy inwestycjê zwi¹zan¹ z pod³¹czeniem do sieci ciep³owniczej Powiatowego Zespo³u 
nr 8. Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku, oraz Hali Sportowej i nowo wybudowanego 
zaplecza sportowego przy ul. Krakowskiej. W  pierwszym pó³roczu 2013 r. planuje siê rozpoczêcie budowy 
kolejnych odcinków sieci ciep³owniczej i wêz³ów CO na terenie tzw. starej kolonii, przy ul. Topolowej,
Klonowej i G³ogowej.

W ostatnim okresie w zwi¹zku z decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o uwolnieniu rynku energii 
elektrycznej spó³ka podjê³a wyzwanie zwi¹zane poszerzeniem swojej oferty o sprzeda¿ energii dla odbiorców  
nie tylko przy³¹czonych bezpoœrednio do sieci dystrybucyjnej Przedsiêbiorstwa ale równie¿ innych odbiorców 
energii elektrycznej na terenie ca³ej Polski.

Ekologia

Produkcja ciep³a spe³nia wysokie kryteria ekologiczne nak³adane przez przepisy ochrony œrodowiska. 
Kot³y  w których produkuje siê ciep³o s¹ du¿o bardziej sprawne 
od zwyk³ego kaflowego pieca, czy domowej instalacji centralnego 
ogrzewania. Oznacza to oszczêdnoœæ surowców, bo z takiej samej 
iloœci gazu, czy wêgla mo¿na wyprodukowaæ wiêcej energii.

Na kominach ciep³owni montowane s¹ filtry ograniczaj¹ce iloœæ 
py³ów i szkodliwych zwi¹zków powstaj¹cych podczas spalania, 
podczas gdy domowe instalacje po prostu wypuszczaj¹ dym 
do atmosfery. W dymie oprócz py³u i sadzy jest dwutlenek siarki, 
tlenek i dwutlenek wêgla oraz tlenki azotu. Z komina trafiaj¹ one 
do powietrza, którym oddychamy.

Nad tym, by by³y przestrzegane normy œrodowiskowe oprócz 
pracowników ciep³owni czuwaj¹ te¿ inspektorzy ochrony 
œrodowiska. Takiej kontroli nie ma nad pojedynczymi, domowymi 
instalacjami, w których czasami oprócz wêgla, czy drewna spalane s¹ 
nielegalnie œmieci, plastikowe opakowania, czy guma.
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