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NOWA FAKTURA DLA ODBIORCY CIEPŁA
MPEC-Konin od kilku
miesięcy wdraża nowoczesny
Elektroniczny System Wspomagający Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Wykorzystane w systemie mechanizmy umożliwiają
szybszy dostęp do danych, większą elastyczność w prezentowaniu zestawień i raportów oraz
zwiększenie bezpieczeństwa
danych przechowywanych w
systemach i przede wszystkim
usprawnią funkcjonowanie firmy w bardzo wielu obszarach.
Jeden z modułów wdrażanego
sytemu służy do rozliczania cie-

pła i właśnie w tym miesiącu po
raz pierwszy dotrą do naszych
odbiorców nowe faktury za ciepło.
Staraliśmy się, aby
nowe faktury były bardziej czytelne i przejrzyste. Na pierwszej
stronie znajdują się podstawowe
dane odbiorcy ciepła, suma
zbiorcza do zapłaty oraz druk
przelewu. Natomiast na odwrocie
znajduje się szczegółowe rozliczenie poszczególnych pozycji
faktury. Nowa faktura zawiera
również miejsce na dodatkowe
uwagi i informacje.

KONKURENCYJNE CENY
CIEPŁOWNICZEJ

WAŻNE
TEMATY

NOWA TARYFA DLA
MPEC – KONIN OD
STYCZNIA 2010

Przedstawiamy Państwu wyniki ostatnio przeprowadzonego przez MPEC-Konin monitoringu kosztów ogrzewania
przykładowego domu w Koninie.
Porównaliśmy koszt pozyskiwania ciepła z różnych nośników
energii dostępnych na rynku
konińskim. Uwzględniliśmy poziom cen nośników ze stycznia
2010r.
Porównanie to ilustruje wykres

Wdrożenie modułu rozliczania za
ciepło poprzedzone było wielomiesięcznym testowaniem programu. Konieczne było przeniesienie i zweryfikowanie wszystkich danych oraz równoległa
praca w nowym i starym systemie.
Mamy nadzieję , że nowe faktury
spotkają się z Państwa akceptacją. W razie uwag i pytań prosimy
o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie Tel (63) 24- 97440 (Ż.A)

CIEPŁA Z MIEJSKIEJ SIECI

nr 1.
Widać, że ciepło dostarczane
przez MPEC-Konin w dalszym
ciągu jest bardzo konkurencyjne
cenowo.
Roczny koszt ogrzewania domu o
pow. użytkowej 220 m2, przyłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie, ocieplonego zgodnie z normą PN 91/B-02020, według cen stoso-

wanych w styczniu 2010r. wynosi
4.510 zł.
Od ogrzewania węglem kamiennym grubym ciepło z m.s.c. jest
droższe tylko o 7,4%. Ogrzewanie
gazem ziemnym jest o 35,4%
droższe, olejem opałowym o
64,8% od ciepła dostarczanego
przez MPEC-Konin. Nadal najdroższe jest ogrzewanie energią
elektryczną.
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Na wykresie nr 2 zilustrowane zostało tempo wzrostu cen niektórych nośników ciepła na przestrzeni ostatnich pięciu lat, tj. okresie od
grudnia 2004r. do stycznia 2010r.

(wykres 2)

CENY NOŚNIKÓW CIEPŁA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009R.
Obok, w Tabeli nr 1, zamieszczamy L.p.
Rodzaj ceny i stawki opłat dla nośnika ciepła
obowiązujące w styczniu 2010 ceny i stawki
I.
Energia elektryczna
opłat związane z pozy1
Grupa Taryfowa G-11
skaniem ciepła z róża/ Energia elektryczna całodobowa
nych nośników dostępb/ Składnik zmienny stawki sieciowej /całodobowy/
nych na rynku koninńc/ Składnik stały stawki sieciowej licznik 3~
skim.
d/ Abonament
Na ich podstawie każdy
e/ Stawka jakościowa
odbiorca może samof/ Stawka opłaty przejściowej

(tabela 1)
Ceny i stawki opłat netto
J.m.

[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/mies]
[zł/mies]
[zł/kWh]
[zł/mies]

styczeń 2010

0,3100
0,1629
3,70
2,60
0,0077
5,03
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2

II.
III.
1
2
3
4
IV.
1
2
3
4

Grupa Taryfowa G-12 /tanie godziny/
Energia elektryczna szczytowa /dzienna/
Energia elektryczna pozaszczytowa /nocna/
Składnik zmienny stawki sieciowej dzienny/szczytowy
Składnik zmienny stawki sieciowej nocny/pozaszczytowy
Składnik stały stawki sieciowej licznik 3~
Abonament
Stawka jakościowa
Stawka opłaty przejściowej
Olej opałowy
Gaz ziemny wysokometanowy grupy E /grupa W-3/
Cena za paliwo gazowe W-3
Stawka opłaty sieciowej stałej
Stawka opłaty sieciowej zmiennej
Abonament
Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej /grupa A2/A3/
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena za ciepło
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

V.

Węgiel kamienny gruby /kostka/

[zł/t]

622,95

VI.

Węgiel kamienny średni /orzech/

[zł/t]

557,38

VII.

Węgiel kamienny - miał

[zł/t]

434,43

VIII.

Węgiel brunatny

[zł/t]

139,34

dzielnie obliczyć koszty
ogrzewania domu przy
użyciu różnych nośników.
Uwzględniając wszystkie elementy składowe
opłat porównaliśmy
średni koszt pozyskania
jednostki ciepła na cele
grzewcze – 1 GJ. Wykres nr 1 przedstawia
średnią cenę brutto /z
VAT/ pozyskania 1 GJ
ciepła w Koninie w
styczniu 2010r. Wyniki
przeprowadzonych
porównań jednoznacznie wskazują, że ciepło
dostarczane miejską
siecią ciepłowniczą nr 1
w Koninie wygrywa
cenowo z innymi, alternatywnymi sposobami
ogrzewania domu.
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a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/

[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/mies]
[zł/mies]
[zł/kWh]
[zł/mies]
[zł/l]

0,4472
0,1500
0,1890
0,0410
7,30
2,60
0,0077
5,03
2,05

[zł/m3]
[zł/m-c]
[zł/m3]
[zł/m-c]

0,9210
43,00
0,4031
8,20

[zł/MW/m-c]
[zł/GJ]
[zł/MW/m-c]
[zł/GJ]

W naszym mieście
taniej można
ogrzać dom jedynie węglem. (N.B)

5 601,46
14,93
2 794,11
11,76

(wykres 1)

ZMIANA MOCY ZAMÓWION EJ
Kwestia mocy zamówionej jest
zagadnieniem, które funkcjonuje od początku wdrożenia Prawa Energetycznego i była
wielokrotnie wyjaśniana. W związku z pojawiającymi się nadal wnioskami o zmianę
mocy w terminach poza umownych przypomnimy jeszcze raz zasady zmiany mocy
zamówionej przez odbiorców ciepła.
Zgodnie z umową sprzedaży ciepła, moc

zamówioną można zmienić raz w roku. Deklaracje zmiany mocy należy złożyć koniecznie w formie pisemnej, w terminie do końca
sierpnia na następny rok kalendarzowy. W
rezultacie zmiany mocy w węźle obiektu
zostanie wyregulowany przepływ do aktualnie zamówionej mocy. Konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także
brak odpowiednich parametrów ciepłej

wody użytkowej.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą
narzucać odbiorcy wielkości zamówionej
mocy. Określenie wielkości mocy zamówionej jest prawem i obowiązkiem odbiorcy.
MPEC KONIN na podstawie mocy określonej przez naszych odbiorców ciepła rezerwuje moc zamówiona w źródle ciepła i
płaci za tę moc przez cały rok. Dlate(cd. str. 4)
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go nie będzie zgody na zmianę mocy częściej niż raz w roku t.j w terminie do 1 wrze-

śnia danego roku na rok następny. (Ż.A)

PODŁĄCZENIA NOWYCH ODBIORCÓW DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
W roku 2009 po raz pierwszy działał
program dotacji do nierentownych podłączeń
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program obejmował obiekty, których przyłączenie na zasadach taryfowych, nie jest ekonomicznie uzasadnione, tj takich, z których wpływy z opłat
przyłączeniowych nie pokrywają w okresie 20
lat nakładów poniesionych na wybudowanie
przyłącza oraz kosztów związanych z jego bieżąca eksploatacją.
Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do

sieci ciepłowniczej, na zasadzie równoprawnego traktowania, nakłada na Przedsiębiorstwo ustawa Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U.06.89.625 z póź. zm.). MPEC
przyłączy każdego pod warunkiem, że istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełni warunki techniczne przyłączenia do sieci podczas odbioru.
Z uwagi na to, że opłata przyłączeniowa, na
zasadach pozataryfowych, stanowi duże ob-

ciążenie finansowe dla przyszłego odbiorcy by
tacy odbiorcy, mogli być przyłączeni do m.s.c.
Urząd Miasta dotował ich przyłączenia.
Na 2009r MPEC otrzymał dotację w kwocie
100 tys. złotych, którą w całości wykorzystał.
Skorzystało z niej 15 nowych odbiorców
Jak nas poinformował w dniu 25 stycznia br.
Urząd Miasta, na 2010 rok MPEC nie otrzyma
dotacji do nierentownych
przyłączeń do
m.s.c. (Ł.A)

KOTŁOWNIA DLA KONINA LEWOBRZEŻNEGO
Jak już wcześniej informowaliśmy,
do końca roku 2009 przedłużony został List
intencyjny w zakresie wybudowania kotłowni
opartej o rodzimy surowiec – węgiel brunatny.
KWB „KONIN” w dniu 2009-12-19 przedłożyła
opracowanie pt. „Studium wykonalności budowy elektrociepłowni w mieście Konin opalanej
węglem brunatnym, z nowoczesnym układem

skojarzonym (układ kogeneracji)”.
Szczegółowa jego analiza wykazała, że nie
realnym jest wybudowanie źródła ciepła, które
spełniałoby podstawową intencję zawartą w
Liście, tj., że cena produkcji 1 GJ ciepła byłaby
niższa lub równa cenie 1 GJ, po jakiej MPEC
kupuje w ZE PAK.

Za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, poświęcony czas oraz za próbę rozwiązania nurtujących MPEC problemów , wynikających z przewymiarowanego systemu
ogrzewczego Miasta, Prezes MPEC wystosował w styczniu br. do Prezesa KWB „KONIN”
stosowne stanowisko i podziękowanie. (K.M)

PLAN TECHNICZNO EKONOMICZNY NA 2010 ROK
W dniu 2010-02-02 zatwierdzony
został przez Prezydenta , po uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą plan technicznoekonomiczny dla MPEC – Konin na rok 2010.
Działalność Spółki w 2010 roku ukierunkowana będzie w szczególności na:
1. realizację podstawowych zadań statutowych Spółki,
2. pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła, w
tym realizację nierentownych przyłączeń
do msc w Koninie z uwzględnieniem dotacji z Urzędu Miasta w Koninie,

O G R Z E J

3. kontynuację działań mających na celu
zmniejszenie strat ciepła, poprzez dalsze
docieplanie
i monitoring eksploatacji,
4. kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
zorientowanej na klienta,
5. generowanie przydatnych informacji i działań w zakresie pozyskiwania nowych zleceń na usługi instalacyjne,
6. działania w zakresie regulacji gruntów
zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Konina oraz z uwzględnieniem ustaleń z Kierownikiem Wydziału Rolnictwa i Gospodar-

S I Ę
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ki Nieruchomościami,
7. osiągnięcie przez Spółkę rentowności na
działalności podstawowej i dodatkowej,
8. prace nad wdrożeniem Elektronicznego
Systemu Wspomagania Zarządzaniem
Przedsiębiorstwa.
Plan nie uwzględnia kosztów związanych z
zamierzoną restrukturyzacją techniczną firmy.
Oczekuje się, że w I kwartale 2010 roku podjęta zostanie decyzja właścicielska w zakresie
restrukturyzacji. Podjęcie decyzji właścicielskiej będzie wymagać korekty planu. (K.M)
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