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ZAPOWIEDŹ KOLEJNEJ PODWYŻKI CEN CIEPŁA
wała tylko częściowy wzrost
ponoszonych przez ZE PAK
kosztów. Nie była pełną aktualizacją wszystkich kosztów
wynikających z produkcji ciepła w roku 2009.
W związku z kończącym się 31
sierpnia 2009r. okresem obowiązywania taryfy ciepła, ustanowionej przez ZE PAK, przewidywana jest kolejna jej aktualizacja i związana z tym z
dniem 1 września 2009r. kolejna zmiana cen ciepła.

WAŻNE
TEMATY

WYROK SĄDU
GRODZKIEGO W KONINIE

Jak nas poinformowano
ostatnia podwyżka cen ciepła,

będąca następstwem wzrostu
cen węgla brunatnego, obejmo-

Zdaniem ZE PAK dopiero nowa taryfa skompensuje faktyczne, już ponoszone, wyższe
i uzasadnione koszty produkcji ciepła od dnia 2009-01-01
w ZE PAK S.A. O ile tak się
stanie, MPEC – Konin zmuszony będzie skorygować również
swoje stawki opłat za usługi przesyłowe. (N.B)
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KOTŁOWNIA DLA KONINA LEWOBRZEŻNEGO
Jak już wcześniej informowaliśmy w czerwcu upłynęła ważność
terminu podpisanego Listu intencyjnego
zawartego w dniu 23 lutego 2009 roku
pomiędzy Prezydentem m. Konina – Kazimierzem Pałaszem, a KWB „Konin” przy
współudziale MPEC – Konin Sp. z o.o. w
sprawie budowy kotłowni dla Konina lewobrzeżnego.
W związku z pojawieniem się
poważnych wątpliwości formalno – prawnych, KWB wystąpiła z wnioskiem do Pre-

zydenta m. Konina o przedłużenie terminu
zawarcia ewentualnej umowy na budowę
nowego źródła ciepła, do czasu wyjaśnienia w/w kwestii, a co za tym idzie przedłużenia ważności listu intencyjnego. KWB
zaproponowała przedłużenie jego ważności do końca 2009 roku.

stie związane z ochroną środowiska naturalnego i limitem emisji CO2
Prezydent wyraził zgodę i w dniu 13 lipca
2009 roku podpisano aneks do listu intencyjnego zawartego w dniu 23 lutego
2009r. Aneks wprowadza zmianę terminu
ewentualnego zawarcia umowy na budowę kotłowni dla Konina lewobrzeżnego i
wieloletnią dostawę ciepła z nowej kotłowni dla MPEC – Konin. Ostatecznym terminem podpisania umów jest dzień 31 grudnia 2009 roku. (K.M)

Studium wykonania kotłowni
opalanej węglem brunatnym z wysokosprawną kogeneracją produkującą energię
elektryczną i ciepło, jest już gotowe. Rozstrzygnięcia wymagają jednak istotne kwe-

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA OS. NIESŁUSZ
Z uwagi na zużycie, po wielu
latach eksploatacji, zachodzi konieczność
wymiany sieci ciepłowniczej na osiedlu
Niesłusz. Regułą jest, że nowe sieci wszędzie tam gdzie jest to możliwe umieszczamy w ciągach ulicznych. Mimo wcześniejszych zapewnień i zgody ZPO Konwart,
syndyk masy upadłościowej nie wyraża
zgody na planowaną przebudowę sieci
biegnącej przez grunty Konwartu. Tym
samym brak jest możliwości przebudowy
sieci do odbiorców z ulicy Leśnej, Okólnej i
istniejącego przyłącza do Konwartu. Utrudnienia stwarza i nie wyraża zgody na wy-

mianę sieci część właścicieli działek przy
ul. Okólnej. Zużycie techniczne sieci na
tym osiedlu stwarza zagrożenie dla ciągłości dostaw ciepła. Rozwiązaniem problemu byłaby decyzja administracyjna, zezwalająca na wykonanie nowej sieci ciepłowniczej. Uzgodniono jednak z Miastem, że
realizować będziemy wymianę sieci z pominięciem spornego rejonu. Do wymiany
sieci w obszarze ul. Leśnej i Okólnej wrócimy po nabyciu terenu przez nowego właściciela, który zezwoli na wykonanie robót.
Przyszły nabywca nieruchomości, za sprawą Miasta, nie będzie mógł wykorzystać

terenu parkingu, przez który ma przebiegać sieć ciepłownicza, do innych celów.
Gdyby sprawy się przeciągały MPEC zmuszony będzie wymówić dostawę ciepła
odbiorcom w ulicy Okólnej O powyższym
MPEC poinformował pisemnie wszystkich
odbiorców w ul. Okólnej.
Do czasu ostatecznych rozstrzygnięć związanych z wejściem na tereny właścicieli po
których biegną sieci ciepłownicze nie mogą liczyć na przyłączenie się do sieci nowi
potencjalni odbiorcy ubiegający się w tym
rejonie na podłączenie. (K.M)

WYROK SĄDU GRODZKIEG O W KONINIE
Zapadł kolejny wyrok przeciwko jednemu
z mieszkańców naszego miasta, który
kradł ciepło. Sąd Grodzki w Koninie uznał
winę zarzucanego mu czynu kradzieży
ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej przez
co naraził przedsiębiorstwo na straty w
kwocie 3500zł. Popełnił tym samym przestępstwo z art. 278 par. 5 kk. Sąd skazał
odbiorcę ciepła na:

 karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,
 karę grzywny w wysokości 100 stawek
dziennych, określając wysokość jednej
stawki dziennej na kwotę 10 złotych,

 wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił
oskarżonemu na okres próby 2 lat,

Na podstawie przepisów prawa
energetycznego zgodnie z rozporządzeniem taryfowym (Dz. U. z dnia 25 października 2006 r § 45.
1. W przypadku gdy ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy sprzedaży
ciepła lub umowy o świadczenie usług
przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowy kompleksowej, przedsiębiorstwo energetyczne obciąża nielegalnie pobierającego ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności cen za zamówioną
moc cieplną i ciepło oraz stawek opłat
stałych i zmiennych za usługi przesyłowe,
określonych w taryfie dla grupy taryfowej,
której kryteria odpowiadają nielegalnie
pobierającemu ciepło, oraz:
1) wielkości nielegalnie pobranej przez
niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie wielkości jego obiektów, w których
ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy, oraz zamówionej mocy cieplnej dla

podobnych obiektów;
2) wielkości nielegalnie pobranego przez
niego ciepła, ustalonej na podstawie wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej,
o której mowa w pkt 1, i średniego czasu
jej wykorzystania dla podobnych obiektów.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1,
oblicza się dla całego nieobjętego
przedawnieniem okresu udowodnionego
nielegalnego pobierania ciepła, a w przypadku braku możliwości udowodnienia
tego okresu - dla okresu roku. )
oskarżony zapłaci na rzecz MPEC kwotę
równą 17 500zł co jest równoważne pięciokrotnej wartości strat na jakie naraził
przedsiębiorstwo. (K.M)
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ROCZNY KOSZT OGRZEWANIA DOMU

Roczny koszt ogrzew ania domu o pow. 220m 2 dobrze wykonanego
przy użyciu różnych nośników energii
na rynku konińskim (wg cen czerwca 2009r.) w [złotych/rok]
węgiel brunatny
węgiel kamienny średni /orzech/
węgiel kamienny - miał
węgiel kamienny gruby /kostka/
ciepło z miejskiej sieci cieplnej/ …
gaz ziemny wysokomet. (gr.E)
olej opałowy
en.elektr.-taryfa nocna
en. elektryczna 2-taryfowa…
en. elektryczna 1-taryfowa
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SYSTEM MONITORINGU I TELEMETRII — PODEJŚCIE DO MODERNIZACJI
System automatycznego odczytu liczników
ciepła, połączony ze zdalnym dostępem do
parametrów pracy węzłów cieplnych, zde-

cydowanie usprawni pracę służb technicznych oraz przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji i obsługi węzłów ciepl-

nych.
W znacznej mierze wyeliminowany zostaje
czynnik ludzki będący źródłem błędów.
Korzyści wynikające z modernizacji:



usprawnienie

pracy

służb technicznych,



skrócenie czasu od wy-

krycia awarii do jej usunięcia,



prosta i szybka parametryzacja węzłów cieplnych (np.
włączanie i wyłączanie okresów
grzewczych),



usprawnienie

systemu

rozliczeń zużycia energii cieplnej,



możliwość prowadzenia

analizy pracy obiektów i urządzeń na podstawie zgromadzonych danych. (K.M)

Str. 4

BIULETYN FIRMOWY

REALIZACJA BUDOWY KOTŁOWNI DLA OS. CUKROWNIA GOSŁAWICE
Rozpoczęta w maju
budowa
k o t ł o wn i
dla osiedla
Cukrownia
Gosławice jest w pełnym toku. Kotłownia
od 1 listopada 2009r zasilać będzie w
ciepło odbiorców tego osiedla, dla których
dotychczas ciepło dostarczane jest z cukrowni Pfeifer&Langen. Każdego dnia na
budowie widać postęp robót. W czerwcu
zakończono wszystkie prace związane z
realizacją fundamentów kotłowni, wiaty
składu opału i komina. Rozpoczęto budo-

wę preizolowanej sieci ciepłowniczej łączącej budowaną kotłownię z istniejącą siecią
ciepłowniczą w ulicy Al. Cukrowicza.

stawowe wyposażenie kotłowni oraz elementy konstrukcji stalowej dachu nad
kotłownią i wiatą opałową. Montaż konstrukcji rozpocznie się w najbliższym czasie.

Obecnie wykonywane są ściany budynku
kotłowni oraz zbrojenie bunkrów zasypowych. Wykonana została już i zamontowana wsporcza konstrukcja stalowa komina,
a sam komin będzie zamontowany jeszcze
w lipcu. Całkowita wysokość komina wynosić będzie 20m.

Równolegle z budową kotłowni prowadzone są przygotowania organizacyjne i formalno - prawne związane z rozpoczęciem
przez MPEC działalności ciepłowniczej na
osiedlu w zakresie przejęcia majątku ciepłowniczego od Pfeifer&Langen oraz przygotowania dokumentacji do zawarcia nowych umów z odbiorcami

Niesprzyjające warunki atmosferyczne
utrudniają i nieznacznie opóźniają realizację robót, ale nie stanowi to zagrożenia
dla terminowego zakończenia budowy.

O postępach prac informować będziemy w
kolejnych wydaniach biuletynu. (K.M)

Na budowie są już kotły, stanowiące pod-

ZUŻYCIE CIEPŁA - RANKING ENERGOOSZCZĘDNYCH
Średnie zużycie ciepła w budynkach w
mieście Koninie w 2008 roku na ogrzanie
budynków wyniosło około 145 kWh/m2. Jest
to wskaźnik zadawalający bowiem uznaje

się, że budynki o dobrej jakości energetycznej to budynki ze zużyciem
poniżej
140kwh/m2. Budynkami energooszczędnymi
w Koninie są tylko budynki MTBS-u bowiem

wskaźnik zużycia ciepła zbliżony jest do
wielkości uznawanej za budynek energooszczędny tj. do wielkości 70 KWh/m2 (K.M)

Zużycie ciepła przez budynki odbiorców w 2008 roku w stosunku
do średniego zużycia ciepła w [kWh/m2]
P.U.S. AS PAK Spółka z o.o.
P.G. K.i M. Sp. z o.o.
S.M. "Jedynka"
S.U.A.-M.i B. "Inrem"
S.M. "Starówka"
Odbiorcy Indywidualni
M.S.M. "Związkowiec"
K. S.M. w Koninie
S.M. im.Sikorskiego
S. M."Gwarek"
S.M. "Zatorze"
S. M."im. Generała Bema"
M.T. B.S Sp. z o.o. w Koninie
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