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Przekazujemy Państwu kolejne wydanie biuletynu firmowego, a wraz z nim aktualne informacje dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. Wszystkie dotychczas
wydane biuletyny informacyjne są dostępne i umieszczone są na naszych stronach www.mpec.konin.pl

Mijający rok był dla MPEC czasem bogatym w wydarzenia
związane z naszą działalnością. Dobra umowna współpraca z Państwem pozwoliła zrealizować naszą misję i w sposób ciągły dostarczaliśmy Państwu ciepło, produkt szlachetny o najwyższej jakości.
Bardzo dziękujemy Państwu za tę współpracę.
Niech Nowy Rok 2010 oraz święta Bożego Narodzenia przyniosą
Państwu wiele rodzinnego ciepła, radości, miłości i spokoju w blasku
choinki w gronie najbliższych.
Prezes Zarządu
Andrzej Chmielecki

CIEPŁO DLA OŚ. CUKROWNIA GOSŁAWICE

WAŻNE
TEMATY

NOWA TARYFA DLA
MPEC – KONIN OD
STYCZNIA 2010

W dniu 18 listopada
2009 z udziałem władz miasta
dokonano uroczystego
otwarcia nowej kotłowni
na osiedlu Cukrownia Gosławice. Wykonawcą inwestycji była firma „Metrolog”
z Czarnkowa. Potrzebę
budowy kotłowni spowodowała likwidacja cukrowni
Pfeifer&Langen w tym
starej kotłowni zakładowej , z której ogrzewane
b y ł o
o s i e dl e .
Budowę kotłowni rozpoczęto w dniu 16 maja br.
Prowadzona była ona w

ekspresowym tempie, gdyż pierwotnie zakładano, że kotłownia

cukrowni Pfeifer&Langen będzie
dostarczała ciepło również

Kotłownia dla osiedla Cukrownia Gosławice
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w sezonie grzewczym 2009 /2010. Na
wniosek Pfeifer&Langen realizacja inwestycji została znacznie przyspieszona. Nowa
kotłownia zaspokoi w 100% potrzeby
wszystkich odbiorców, którym wcześniej
ciepło dostarczała cukrownia. W kotłowni
zainstalowano 3 kotły o łącznej mocy cieplnej kotłowni 1,54 MW. Kotłownia jest w
pełni zautomatyzowana i praktycznie bezobsługowa. Obsługa kotłowni sprowadza się
do kontroli nastawy zadanych parametrów
oraz dobowego załadunku węgla i usunięcia żużla. Jest kotłownią o niskiej szkodliwości dla środowiska, nieuciążliwą dla ludzi i
otoczenia. W przypadku rozbudowy osiedla
istnieje
możliwość powiększenia mocy
cieplnej poprzez dobudowę 1 kotła. Kotłownia opalana jest węglem kamiennym
tzw. ekogroszkiem, którego zużycie roczne
wyniesie ok. 600 ton. Koszt wybudowania
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kotłowni wyniósł 3 200
000
zł
z
czego
2 000 000 zł pochodziło
z budżetu miasta, pozostała kwota ze środków
własnych MPEC.
Wraz z oddaniem kotłowni do eksploatacji MPEC
przejął
od
Pfeifer&Langen działalność
ciepłowniczą na osiedlu i
dostarczać będzie ciepło
osiedlową siecią ciepłowniczą kupioną od Pfeifer&Langen—zwaną dalej
siecią ciepłowniczą nr
2,na podstawie zawar- Na pierwszym planie od lewej: Andrzej Sybis — Zastępca Prezydenta Miatych umów z odbiorcasta Konina ds. Gospodarczych, Kazimierz Pałasz — Prezydent Miasta
mi. (P.S)
Konina, Wiesław Steinke — Przewodniczący Rady Miasta Konina, Andrzej
Chmielecki — Prezes Zarządu Dyrektor MPEC — Konin Sp. z o.o.

CENY CIEPŁA DLA ODBIORCÓW GRUPY A5 -OSIEDLA CUKROWNIA GOSŁAWICE
Tab. nr 1
Odbiorcy Gr.A5
z Osiedla Cukrownia
Gosławice za ciepło
wytwarzane w kotłowni
osiedlowej nr.1, zasilającej sieć osiedlową nr 2
od listopada 2009 roku
płacą według cen podanych w tabeli obok :

L.p.

Ceny i stawki opłat

Jednostka miary

Grupa odbiorców A5

WYTWARZANIE CIEPŁA
roczna zł/MW/rok
1.

cena za zamówioną moc cieplną

2.

cena ciepła

zł/GJ

3.

cena nośnika ciepła

zł/m 3

rata miesięczna
zł/MW/m-c

(wykres 1)

(wykres 1)

netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto

129 389,20
157 854,82
10 782,43
13 154,56
28,79
35,12
7,46
9,10

kotłowni MPEC-Konin Sp. z o.o. skalkulował
zgodnie z przepisami obowiązującego Rozporządzenia taryfowego.
Zostały one ustalone na poziomie minimalnym, mającym zapewnić pokrycie kosztów
prowadzenia działalności ciepłowniczej na
tym osiedlu. Założono, że wynik na tej działalności w okresie rozruchu i opanowania
eksploatacji i ewidencji wszystkich kosztów z
nią związanych zbliżony będzie do „0”.
Decydujący wpływ poszczególnych kosztów
na poziom ustalonych cen wytwarzania ciepła z nowej kotłowni mają koszty przedstawia na wykresie nr 2.

Ceny są wyższe od ostatnio stosowanych na
tym osiedlu (przez dotychczasowego dostawcę - Pfeifer & Langen Polska. S.A.) średnio o
68%. Wraz z opłatami za usługi przesyłowe
koszty dostawy ciepła na tym osiedlu wzrastają średnio o 60,5%.

Założeniem było, aby nowa kotłownia była
źródłem ciepła ekologicznym i nieuciążliwym
dla środowiska. Stąd wybór paliwa do produkcji ciepła - ekogroszku. Węgiel ten obecnie jest stosunkowo drogi, w ostatnim
czasie jego cena znacząco i systematycznie
wzrastała. Ceny wytwarzania ciepła z nowej

Ceny ciepła z nowej kotłowni mimo, że wysokie, są jednak porównywalne z cenami innych źródeł ciepła w kraju, o podobnej wielkości i opalanych podobnym paliwem.
Dokonaliśmy takiego porównania z innymi
dostawcami ciepła z Wielkopolski, gdzie
ciepło wytwarzane jest w kotłowniach lub
(cd. str. 3)

BIULETYN FIRMOWY
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ciepłowniach lokalnych – co przedstawiono
na wykresie nr.3. Źródłem najbardziej zbliżonym do nowej kotłowni osiedlowej nr 1 w
Gosławicach, pod względem mocy zainstalowanej oraz rodzaju stosowanego paliwa
/ekogroszek/, jest kotłownia lokalna w
Miłosławiu należąca do PEC Września.
Średnia cena netto dostawy ciepła z tej
kotłowni wynosi 59,20 zł/GJ i jest wyższa
od obecnie stosowanej przez MPEC-Konin
wobec odbiorców z osiedla Cukrownia Gosławice o 22%.

(wykres 2)

W stosunku do odbiorców podłączonych do
sieci nr.1 zasilanej ze źródła jakim jest
ZE PAK odbiorcy osiedla cukrownia Gosławice podłączeni do sieci nr.2 dla której
źródłem ciepła jest nowa kotłownia osiedlowa nr.1 zapłacą więcej o około 29%.
(N.B)

(wykres 3)

NOWA TARYFA DLA MPEC–KONIN OD STYCZNIA 2010
Z końcem roku 2009 upływa ważność dotychczas stosowanej taryfy nr 8 dla
ciepła. W dniu 8 grudnia 2009r. Prezes
Urzędu Regulacji wydał decyzję nr OPO4210-66(4)/2009/263/IX/ASz, w której
zatwierdził nową taryfę nr 9 dla ciepła MPEC

-Konin Sp. z o.o.
Stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 stycznia 2010 roku wzrosną dla odbiorców ciepła
dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1, a
więc z grup A1, A2/A3, A4 średnio o 9,61%,
co skutkuje wzrostem łącznych opłat za

dostawę ciepła, dla tych odbiorców, średnio
o 3,77% w skali roku.
Dla odbiorców z grupy A5, do których ciepło
dostarczane jest siecią nr 2 (osiedle Cukrownia Gosławice), stawki opłat pozostają
na dotychczasowym poziomie określonym w
tabeli nr 1.(N.B.)

ność zmiany wynika z przejęcia działalności
ciepłowniczej na osiedlu Cukrownia Gosławice. W dniu 10 listopada 2009 roku Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję
nr PCC/51-ZTO-A/263/W/OPO/2009/AJ, w

której zmienił przedmiot i zakres działalności Spółki objętej koncesją na przesyłanie i
dystrybucję ciepła.

ZMIANA KONCESJI
Jak wcześniej informowaliśmy, 7
września 2009r. MPEC-Konin Sp. z o.o. wystąpiło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. Koniecz-

W zatwierdzonej zmianie koncesji przedmiotem działalności objętej koncesją
(cd. str. 4)
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na przesyłanie i dystrybucję ciepła jest działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu i dystrybucji ciepła następującymi sieciami ciepłowniczymi:

ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135 st.C w rurociągu zasilającym i
70 st.C w rurociągu powrotnym,

 sieć ciepłownicza nr 2 zlokalizowana na

 sieć ciepłownicza nr 1 zlokalizowana na

Osiedlu Cukrownia Gosławice na terenie
miasta Konina, zasilana ze źródła będącego własnością Koncesjonariusza
(MPEC-Konin), zlokalizowanego na tym
osiedlu, w której nośnikiem ciepła jest

terenie miasta Konina, zasilana ze źródła
ciepła w Koninie (Elektrownia Konin) należącego do Zespołu Elektrowni PątnówAdamów-Konin S.A., w której nośnikiem

ZŁOTY LAUR „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY DLA

4 grudnia 2009
w Sali Kongresowej PKiN w
Warszawie odbyło się oficjalne ogłoszenie
wyników
XII
edycji programu

"Przedsiębiorstwo Fair Play".
MPECKONIN zastał laureatem konkursu już po
raz ósmy z kolei i otrzymał Złoty Laur
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
W imieniu firmy certyfikat odebrał Dyrektor
Techniczny d.s. Inwestycji i Usług - Adam
Strakowski.

woda o maksymalnej temperaturze 90
st.C w rurociągu zasilającym i 70 st.C w
rurociągu powrotnym. (N.B)

MPEC-KONIN

Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
ma już wieloletnią tradycję. Najważniejszym
celem programu jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym
prawem i powszechnie przyjętymi normami
społecznymi.
Firmy biorące udział w konkursie przechodzą audyt tzn. poddawane są zewnętrznej
weryfikacji z zakresu respektowania zasad
szeroko rozumianej rzetelności zarówno
wobec klientów, kontrahentów, społeczności
lokalnej jak i własnych pracowników. (Ż.A.)

Agata Żywiołowska i Adam Strakowski
z certyfikatem

PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU – NOMINACJA DLA MPEC-KONIN
10 listopada 2009 w Warszawie w
gmachu Senatu odbyła się uroczysta Gala
Nominatów XI Edycji Narodowego Konkursu
Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", organizowanego pod honorowym patronatem
prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
MPEC-KONIN otrzymał nominację w kategorii
"Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" i

O G R Z E J

S I Ę

tym samym znalazł się w II etapie konkursu,
którego rozstrzygnięcie nastąpi 05 lutego
2010.
Celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań podejmowanych przez samorządy i przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Konkurs wyróżnia
także instytucje zaangażowane w edukację

W

K R Ę G U

ekologiczną.
Wyróżnionym gratulował prezes Zarządu
Głównego Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych Krzysztof Masiuk. Galę prowadził wiceprzewodniczący senackiej Komisji Środowiska i sekretarz Narodowej Rady
Ekologicznej Michał Wojtczak. (Ż.A)

N A S Z E G O
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