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PODSTAWOWE ZAŁÓŻENIA DO PLANU T.E. NA 2009 ROK

WAŻNE
TEMATY

ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT OD 1
STYCZNIA 2009
ORAZ ICH SKUTKI
DLA ODBIORCY

Zarząd MPEC-Konin Sp.
z o.o. na posiedzeniu w dniu 21
listopada 2008r. przyjął założenia do konstrukcji Planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2009 rok.
Głównymi kierunkami działania
Spółki w 2009r. będą:

ciągła dostawa ciepła wg potrzeb odbiorcy usług,

 pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła w tym realizacja
nierentownych przyłączeń do
msc w Koninie z uwzględnieniem dotacji z Urzędu Miasta
w Koninie,

 realizacja podstawowych za-

 kontynuacja działań mających

dań statutowych Spółki, tj.

na celu zmniejszenie strat

ciepła, poprzez dalsze docieplanie i monitoring eksploatacji.

 kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zorientowanej na
klienta,

 generowanie

przydatnych

informacji i działań w zakresie
pozyskiwania nowych zleceń
na usługi instalacyjne,
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 działania w zakresie regulacji gruntów
zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta
Konina oraz z uwzględnieniem ustaleń
z Kierownikiem Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami.

 osiągnięcie przez Spółkę rentowności
na działalności koncesjonowanej i niekoncesjonowanej,

 budowa i rozpoczęcie eksploatacji kotłowni na paliwo stałe, o mocy 1,54 MW
zasilającej istniejący system grzewczy
osiedla Cukrownia Gosławice w Koninie,

 prace nad wdrożeniem Elektronicznego
Systemu Wspomagania Zarządzaniem

Przedsiębiorstwa.
W założeniach do Planu na 2009r. zawarte są podstawowe dane techniczne, m.in.
zamówiona moc cieplna, ilość ciepła planowana do sprzedaży odbiorcom i do zakupu w źródle ciepła – ZE PAK S.A., a także dane ekonomiczne i informacje o wzrostach cen i kosztów, które będą uwzględniane przy budowie Planu na 2009 r.
Zarząd MPEC-Konin przyjął planowane do
realizacji w 2009r. zadania inwestycyjne
na wartość 8.014.300 zł.
Zakłada się w roku 2009 stan zatrudnienia na poziomie 129 etatów.
Ponadto w roku 2009 Spółka planuje

utrzymanie oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o
standardy norm ISO 9001 (jakość), ISO
14001 (ochrona środowiska) i PN-N 18001 (bezpieczeństwo i higiena pracy).
Założenia do Planu na 2009r.
będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu przez Radę Nadzorczą. Jeśli Rada
Nadzorcza pozytywnie je zaopiniuje, Spółka na ich podstawie opracuje Plan działalności gospodarczej i inwestycyjnej na
2009 rok. Zgodnie z wymogiem Umowy
Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest go
sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok działalności gospodarczej. (N.B)

ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT OD 1 STYCZNIA 2009 ORAZ ICH SKUTKI DLA
ODBIORCY
Z końcem 2008r. upływa termin
obowiązywania ostatniej taryfy dla ciepła
MPEC-Konin Sp. z o.o.
Spółka w dniu 30 października 2008r.
wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetyki z
wnioskiem o zatwierdzenie nowej taryfy
dla ciepła, z możliwością wprowadzenia jej
w życie od 1
stycznia 2009 roku.
Konieczność zmiany
taryfy uzasadniona
jest wzrostem kosztów
prowadzenia
działalności
związanej z dostawą
ciepła do odbiorców,
np. energii elektrycznej, wzrostem
cen ciepła w źródleZE PAK S.A. ,która
nastąpiła od września 2008r., a także
spadkiem zapotrzebowania na ciepło
przez odbiorców.
MPEC-Konin
zawnioskował
o
zatwierdzenie
nowych
stawek
opłat za usługi przesyłowe wyższych od

obecnie obowiązujących średnio o
13,19%. W trakcie negocjacji z URE,
Spółka obniżyła wzrost wnioskowanych
stawek opłat w nowej taryfie do 11,5%.
Jeśli Prezes URE zatwierdzi nową taryfę
dla ciepła MPEC-Konin, odbiorcy za
dostawę ciepła będą płacić od stycznia

2009r. średnio o ok. 5% więcej.
Dla przykładu odbiorca ciepła z grupy A2
lub A3 zużywający do ogrzewania domu
97 GJ ciepła rocznie, zapłaci za ciepło
rocznie o ok. 190 zł więcej niż dotychczas.
Mimo podwyżki, ciepło z miejskiej sieci
ciepłowniczej w Koninie jest cenowo
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konkurencyjne wobec innych alternatywnych możliwości ogrzewania.
Na wykresie 1 przedstawiliśmy porównanie
kosztów ogrzewania przy użyciu różnych
dostępnych na konińskim rynku nośników
energii.
Uwzględnione ceny nośników energii są
obowiązującymi w listopadzie 2008r., a
ceny ciepła dostarczanego przez MPECKonin są na poziomie wnioskowanym
przez MPEC-Konin
od 1 stycznia
2009r.
Wykres
nie
uwzględnia
zapowiadanych, a
jeszcze oficjalnie
nie
zatwierdzonych podwyżek
cen energii elektrycznej
od
stycznia 2009r.

Konin.
Tańsze nadal pozostaje ogrzewanie węglowe. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że
coraz szybciej wzrastają ceny węgla, a
różnica w kosztach ogrzewania węglem i
ciepłem z msc jest coraz mniejsza.
Wykres 2 obrazuje średni wzrost cen wybranych nośników ciepła na przestrzeni
kilku lat, mierzony średnim kosztem uzyskania 1 GJ ciepła.

Od grudnia 2004r. najbardziej zdrożał gaz
ziemny i węgiel. Najniższy w tym okresie
wzrost cen odczuwali odbiorcy ciepła z
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zatem, oprócz konkurencyjności cenowej,
wygody i bezpieczeństwa, ciepło
dostarczane przez MPEC-Konin charakteryzuje też nieduża zmienność cen /w
granicach inflacji/. (N.B)

Wykres nr 2

Jak wynika z wykresu nr 1, ogrzewanie
domu
gazem ziemnym
będzie 47%, a
olejem opałowym
82% droższe od
c i e p ł a
do st arc zane go
pr z e z
M PE C -

ZASADY PODŁĄCZEŃ DO MSC OD 1 STYCZNIA 20 09
W ostatnim okresie Spółka notuje znaczny wzrost ilości wniosków o nowe
przyłączenia do msc oraz liczne wnioski o
ponowne przyłączenie obiektów byłych
odbiorców ciepła.
Wynika to z faktu , że znacznie wzrosła
konkurencyjność ciepła sieciowego w
odniesieniu do innych nośników np. gazu
ziemnego, oleju opałowego a nawet węgla
kamiennego.
Przypominamy zatem jakie są zasady
nowych podłączeń. Należy:

 Skontaktować się z Biurem Obsługi
Klienta al. 1. Maja 3A, tel. 24-97-442 ,
24-97-444, gdzie otrzymacie Państwo
informacje o możliwości oraz procedu-

rach przyłączenia danego obiektu do
sieci

 W Biurze Obsługi otrzymacie Państwo

wydania

 Zostanie Państwu przedstawiona rów-

druk wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, można również pobrać wniosek z naszej strony
internetowej www.mpec.konin.pl.

nież umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w której zostaną określone warunki finansowania
inwestycji oraz terminy realizacji umowy

 Wniosek należy wypełnić i złożyć w

 Za przyłączenie do miejskiej sieci cie-

firmie wraz z wymaganymi załącznikami

płowniczej pobierana jest opłata przyłączeniowa, której wysokość określa
taryfa dla ciepła. Obecnie opłata przyłączeniowa zależy od średnicy oraz
długości przyłącza.Taryfa jest publikowana na stronie www.mpec.konin.pl.

 W terminie 30 dni wydane zostaną
warunki techniczne wraz ze szczegółowymi wytycznymi do projektowania i
wykonania węzła cieplnego. Warunki
są ważne przez okres dwóch lat od ich

 Odbiorca ciepła kupuje z własnych
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środków węzeł cieplny wraz z jego projektem. Na wykonanie węzła można
uzyskać preferencyjny kredyt (np. z
Banku Ochrony Środowiska).
Dla wnioskujących o nowe i ponowne
przyłączenia obowiązują zasady określone
w Art. 7 ustawy Prawo energetyczne.
W przypadku, gdy brak jest warunków
technicznych lub ekonomicznych przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia w
oparciu o stawki taryfowe i niezwłocznie
pisemnie powiadamia o odmowie Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki i zaintereso-

wany podmiot, podając przyczyny odmowy.
Jeżeli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania
powiadomienia, nie zgłosi zastrzeżeń do
odmowy, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo to może pobrać opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym
się o przyłączenie w umowie o przyłączenie.
Spółka zamierza od 1 stycznia 2009 roku
przyłączać wszystkich wnioskujących według stawek taryfowych, po uzyskaniu
dotacji Gminy Konin dla pokrycia różnicy w

opłacie zapewniającej ekonomiczne warunki przyłączenia a opłata według stawek
taryfowych.
W szczególnych przypadkach, dla wnioskujących o ponowne przyłączenie, MPEC
wyda warunki i umowę o przyłączenie na
zasadach pozataryfowych. Powyższe dotyczy przypadków, kiedy właścicielem istniejącego przyłącza jest wnioskujący, dobry
jest stan techniczny tego przyłącza a nie
jest możliwe lub brak jest uzasadnienia
wykonania nowego przyłącza na zasadach
określonych powyżej. (P.S)

KOTŁOWNIA DLA OSIEDLA CUKROWNI GOSŁAWICE
W lipcowym wydaniu Biuletynu Firmowego
informowaliśmy o konieczności budowy
kotłowni lokalnej o mocy 1,5 MW dla budownictwa mieszkaniowego osiedla Cukrownia Gosławice. Planowana jest budowa nowoczesnej, wolnostojącej kotłowni
na węgiel kamienny typu eko-groszek.
Praca kotłowni będzie zautomatyzowana,
jej obsługę zapewni jedna osoba, okresowo wykonująca czynności nadzoru nad

pracą kotłów. Ponadto kotłownia będzie
monitorowana przez dyspozytora sieci ZEC
-Konin przy ul. Kotłowej 1.
W dniu 08 października 2008
został ogłoszony przez MPEC - KONIN przetarg nieograniczony na wykonanie zadania
„Budowa kotłowni na paliwo stałe dla os.
Cukrownia Gosławice w Koninie wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej”.
Komisja przetargowa w dniu 12 listopada

2008 dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert. Obecnie komisja bada złożone oferty pod względem oceny spełniania
wymaganych warunków, które zostały
określone przez MPEC w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Przewidywany termin zakończenia procedury
przetargowej – koniec listopada 2008,
zawarcie umowy z przyszłym Wykonawcą –
pierwsza połowa grudnia 2008r. (M.J)

AKTUALNOŚĆ DANYCH W UMOWACH
Przypominamy wszystkim Odbiorcom ciepła o konieczności zgłaszania
do Biura Obsługi Klienta /BOK/ wszelkich
zmian danych osobowych w zawartych z
MPEC - KONIN Sp. z o.o. umowach sprzedaży ciepła. Spotykamy się z zaniedbaniami w tym zakresie. Zgodnie z zapisami w
umowie sprzedaży ciepła, Odbiorca powinien powiadomić Dostawcę niezwłocznie o
zmianach danych zawartych w umowie, a
w szczególności zmianie adresu, pod rygo-

O G R Z E J

S I Ę

rem poniesienia kosztów związanych z
brakiem właściwych danych u Dostawcy.
Są przypadki wymagające niezwłocznego
zawiadomienia BOK. Takim przykładem
jest zmiana własności obiektu np; sprzedaż lub darowizna. Dopóki umowa nie
zastaje wypowiedziana bądź przeniesiona /przepisana/ na nowego właściciela
posesji odpowiedzialność z tytułu umowy
ciąży na dotychczasowym odbiorcy. Również w przypadku zmiany adresu, nazwiska

W

K R Ę G U

czy też śmierci dotychczasowego właściciela należy niezwłocznie zgłosić zmiany,
przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające zmiany i dokonać przepisania
umowy. Dbałość o aktualne dane w umowie jest obowiązkiem Odbiorcy. Szczegółowe informacje i wskazówki otrzymacie
Państwo w BOK, Al. 1 Maja 3 A Tel. (63)
24-97-444 lub 442
(Ż.A)

N A S Z E G O

C I E P Ł A
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