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Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy przysłali życzenia i gratulacje oraz przyjęli nasze
zaproszenie i uświetnili swoją obecnością obchody jubileuszu 35-lecia MPEC—Konin .
Chcę Państwa zapewnić, że z MPEC-em warto współpracować, a przyłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej to nadal dobry wybór, w kontekście innych nośników ciepła i źródeł zasilania.
Andrzej Chmielecki
Prezes Zarządu MPEC- Konin Sp. z o.o.

POPŁA C A .
PLAN Y R EM ON TO W E

KO NKU R S J UBIL E US Z OW Y R OZ S T RZ Y GNI Ę TY .

Zmiana taryfy MPEC.
3

4

MPEC-Konin Sp. z o.o.
od 15 czerwca 2011r. wprowadza
do stosowania taryfę dl a ciepła nr
10.
Została ona zatwierdzona przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 6 maja 2011r. decyzją
nr OPO-4210-14(7)/2011/263/
X/ASz i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województ wa
Wielkopolskiego Nr 135.
Sieć nr 1

WAŻNE
TEMATY

ZMIA NA T ARY FY
MPE C

Stawki opłat za usługi przesyłowe
w nowej taryfie wzrosną dla odbiorców ciepł a dostarczanego
siecią ciepłowniczą nr 1, a więc z
grup A1, A2,A3, A4 średnio o
3,4%. Dla odbiorców oznacza to
wzrost łącznych opłat za dostawę
ciepła średnio w skali roku o
1,34%.
Jeśli uwzględnimy dodatkowo
wzrost cen wytwarzania ciepła w
taryfie ZE PAK S.A. średnio o
4,6%, który nastąpił od 1 maja
2011r., odbiorcy ciepła zasilani z

sieci nr 1 zapłacą za dostawę
ciepła średniorocznie więcej o
4,1%.
Wzrost stawek opłat za usługi
przesyłowe wiąże się między innymi z wyższym kosztem strat ciepła, który jest efektem dwukrotnej podwyżki ceny 1 GJ ciepła u
wytwórcy ciepła - ZE PAK S.A. w
okresie ostatnich 12 miesięcy.
W stosunku do poprzedniej taryfy
wzrosły także między innymi ceny
energii elektrycznej, paliw, materiałów, koszty remontów oraz
podatek od nieruchomości.
Sieć nr 2
Dla odbiorców z grupy A5, do
których ciepło dostarczane jest
siecią nr 2 na osiedlu Cukrownia
Gosławice, stawki opłat za usługi
przesyłowe od 15 czerwca 2011r.
wzrosną o 65%.
Spowoduje to wzrost łącznych
opłat za dostawę ciepła u odbiorców z tej grupy taryfowej średnio
w roku o 5%.

Wzrost stawek przesyłowych dla
sieci nr 2 powinien wynieść
126,7%. Taki wzrost wynika z
poziomu uzasadnionych kosztów
niezbędnych do
prowadzenia
działalności. W poprzedniej taryfie
niedoszacowane były straty ciepła
oraz ubytki nośnika ze względu
na niedostateczną wiedzę o stanie technicznym tej sieci. Po
niezbędnej wymianie wszystkich
liczników ciepła i modernizacji
odcinków sieci i przyłączy doprowadzających ciepło z kotłowni,
wzrósł również koszt amortyzacji.
Ze względu na ochronę interesów
odbiorców podwyżka stawek opłat
za usługi przesyłowe, jaką wprowadza od 15 czerwca br. MPECKonin dla odbiorców ciepła z osiedla Cukrownia Gosławice, jest
mniejsza niż wynika to z kalkulacji.
Z tego powodu, w okresie stosowania nowej taryfy, MPEC-Konin
poniesie stratę na działalności
przesyłu ciepła siecią nr 2.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.
ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, tel: 249-73-00, fax: 249-73-29, sekretariat@mpec.konin.pl, www.mpec.konin.pl
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stawek opłat stosowanych w
styczniu 2011r. Na wzrost ten
składa się:

Wykres nr 1

129 zł – z tytułu wzrostu cen
od 1 maja 2011r. w ZE PAK
55 zł - z tytułu wzrostu od 15
czerwca 2011r. stawek przesyłowych MPE-Konin.
Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie
nadal jest konkurencyjne
cenowo wobec alternatywnych sposobów ogrzewania
jak gaz ziemny, olej opałowy,
energia elektryczna. (N.B)

Aby stopniowo doprowadzić stawki opłat do Wykres nr 2
poziomu realnych uzasadnionych kosztów,
w przyszłej taryfie stawki przesyłowe będą
musiały również odpowiednio wzrosnąć.
Wykresy nr 1 i nr 2 przedstawiają zmiany
stawek opłat za usługi przesyłowe netto /
bez VAT/ w Taryfie dla ciepła MPEC-Konin
Sp. z o.o. w stosunku do ostatnio obowiązujących.
W odniesieniu do taryfowych stawek opłat
netto podatek od towarów i usług nalicza
się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego. Obecnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Sprawdziliśmy, jak ostatnie zmia- Wykres nr 3
ny cen wytwórcy ciepła - ZE PAK i stawek
opłat MPEC-Konin wpływają na wzrost kosztów ogrzewania domu ciepłem pochodzącym z miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1.
Ilustruje to wykres nr 3.
Ogrzewanie przeciętnego, dobrze ocieplonego domu o powierzchni 220 m2, którego
roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi
97 GJ (z grupy odbiorców A2/A3), po zmianie cen od 15 czerwca 2011r. będzie kosztować rocznie 4.868 zł. Jest to więcej o
184 zł w skali roku w stosunku do cen i

Podsumowanie sezonu ogrzewczego.
Sezon grzewczy 2010/2011 trwał
246 dni - rozpoczął się w dniu 06 września
2010r., a zakończył 09 maja 2011r i był
dłuższy o 6 dni od sezonu 2009/2010,

który trwał 30.09.2009 do 28.05.2010.
Średnia temperatura zewnętrzna w minionym sezonie grzewczym wyniosła 3,99 st.C.

temperatury zewnętrzne w poszczególnych
miesiącach sezonu 2010/2011 i dla porównania w miesiącach poprzedniego sezonu 2009/2010:

Poniżej przedstawiono średniomiesięczne
(cd. str. 3)

Str. 3

BI UL ET YN F I R MO W Y

2010/2011

październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
W minionym sezonie grzewczym odnotowano 13 awarii na sieciach cieplnych oraz 6
krotnie kilkugodzinne obniżenie temperatury wody zasilającej ze źródła ciepła ciepła.
Wszystkie awarie były usuwane na bieżą-

2009/2010

5,84 st.C
5,78 st.C
- 5,37 st.C
0,57 st.C
- 3,20 st.C
3,88 st.C
11,93 st.C

październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień

co, w sposób sprawny nieodczuwalny
i niezauważalny dla odbiorców ich negatywnych skutków.
Dzięki prowadzonym we wcześniejszych
latach pracom modernizacyjnym i remontowym na sieciach cieplnych, zanotowano

6,60 st.C
5,35 st.C
- 1,95 st.C
- 8,31 st.C
- 2,20 st.C
2,93 st.C
8,41 st.C
niskie zużycie wody uzupełniającej msc, co
świadczy o jej szczelności.
Miniony sezon grzewczy można uznać za
udany, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw ciepła jak i dotrzymania
parametrów eksploatacyjnych. (K.R.)

Kradzież ciepła nie popłaca.
W naszych wcześniejszych biuletynach
informowaliśmy Państwa o przeprowadzanych kontrolach u odbiorców ciepł a, których celem było sprawdzanie prawidłowości
eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia ciepła oraz
ustalanie, czy miało miejsce pobieranie
ciepła bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu
pomiarowego. W tym obszarze problem
nielegalnego poboru zdecydowanie się
zmniejszył. Obecnie stosowane rozwiązania: nowoczesne ciepłomierze oraz system
zdalnego ich odczytu pozwalają dostawcy
na bieżąco diagnozować i eliminować
ewentualne nieprawidłowości szybko i skutecznie.
Systemy pomiarowe zainstalowane w sieciach ciepłowniczych sygnalizują obecnie
inny problem – z ciepła „korzystają” właściciele nieruchomości nie będący odbiorcami
ciepła.
W latach 80-tych i na początku lat 90-tych,
przy wykonywaniu rozdzielczych sieci ciepłowniczych na osiedlach domków jednorodzinnych, komitety społeczne w porozumieniu z potencjalnymi odbiorcami dawały
możliwość „nieformalnego” wykonania
przyłącza do obiektów, z których część nie

ma do dzisiaj zawartych umów z MPEC.
Wykrywamy przypadki „korzystania” z ciepła bez zawartej umowy, które w świetle
art. 278 pkt.5 kodeksu karnego są przestępstwem i podlegają ściganiu bez względu na wysokość szkody z tytułu kradzieży
ciepła. Przykładem powyższego jest stan
zastany w obiekcie , który „formalnie” nie
ma przyłącza – zdjęcie poniżej.

Apelujemy do wszystkich, którzy
próbują lub ewentualnie pobierają ciepło
nielegalnie, aby zaniechali tego procederu.
MPEC stosuje sprawdzone już procedury,
które gwarantują, że każdy przypadek kradzieży wcześniej czy później zostanie wykryty a skutki finansowe dla odbiorcy są bardzo dotkliwe. (P.S.)

Zjawisko
j e s t
zdecydowanie
naganne
i aspoł ec zn e ,
g d y ż
kon s ekwen cj e
takich
pr akt yk
pon os i my wszyscy, w
t y m
głównie pozostali odbiorcy.

Plany remontowe.
Spółka nasza, tak jak w latac h ubiegłych, w
2011 r. realizować będzie przede wszystkim remonty i inwestycje zapewniające
polepszenie jakości i pewności w przesyle
oraz dystrybucji ciepła.

W tym zakresie realizowane będą zadania
inwestycyjne:
- Wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy do
obiektów przy ul. Wyszyńskiego: 7,9 Szkoła

Podstawowa Nr 5
- Wymiana odcinka sieci Dn 500 od Klubu
Energetyk do torów kolejowych.
- Wymiana sieci i przyłączy na Os. Legionów , ul. Legionów: 17 , 18.

(cd. str. 4)
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- Wymiana przyłącza do obiektu przy ul. Al.
Cukrownicza 13.
- Wykonanie sieci i przyłączy do obiektów
przy u. Górniczej: 5 , 7
- Budowa sieci dla Os. Niesłusz Etap II
ulice: ul Matejki /od skrzyżowania z ul.
Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul Fałata/ i ul. Malczewskiego /od projektu wymiany
sieci i przyłączy Dn 100 od ul. 11 listopada
38 do ul. Wyzwolenia 13.Modernizacja
węzłów cieplnych ul.Łąkowa 1, Spółdzielców 69,, Okólna 47A
- Kontynuacja rozbudowy systemu telemetrii węzłów cieplnych / 10 węzłów /
- Dalsza rozbudowa Systemu AMR - Automatycznego radiowego odczytu ciepłomierzy – osiedle Dmowskiego / ok. 250 ciepłomierzy /
- Modernizacja Telemetrii komór ciepłowniczych

- Nowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – ok. 25 nowych podłączeń

Wykonanie sieci i przyłączy do obiektów
przy u. Górniczej: 5 , 7 stanowi rozpoczęcie
wymiany sieci niskoparametrowej na Os. I .
Budowa sieci wysokoparametrowych wraz
z budową węzłów cieplnych w obiektach
umożliwi całoroczną dostawę ciepłej wody
użytkowej do lokali mieszkalnych w tych
obiektach.
W bieżącym roku realizowane są ponadto
prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji w latach następnych, w
tym opracowanie projektów w zakresie:

- wymiany sieci od K 506 do obiektów przy
ul. 11 listopada: 19, 21, 23.
- wymiany sieci Dn 100 i przyłączy od ul.
11 listopada 36 do ul. Wyzwolenia 13.
- projektu wymiany sieci i przyłączy dla Os.
Cukrownia Gosławice.
W 2011r., tak jak w poprzednich latach,
nie będzie tradycyjnej przerwy w dostawie
ciepła do Miasta dla wykonania prac remontowych i inwestycyjnych w źródle ciepła
i systemie ciepłowniczym.
O lokalnych wyłączeniach fragmentów sieci
ciepłowniczej i związanych z tym przerwach
będziemy na bieżąco informować odbiorców objętych wyłączeniem. (P.S.)

- wymiany sieci niskoparametrowej na Os. I.
- wymiany sieci i przyłączy dla Os. Glinka Etap II (ul. Nadwarciańska, Pionierów, Miła)
- wymiany sieci i przyłączy na Os. Legionów,
na ul. Legionów: 5 , 6.,11,15,16

Konkurs Jubileuszowy rozstrzygnięty.
W dniu 28-04-2011r., na antenie radia
Planeta odbyło się losowanie laureata
nagrody głównej oraz dwóch nagród
pocieszenia w konkursie Jubileuszowym
dla odbiorców ciepła.
Nagrodę główną, zestaw komputerowy,
wygrała Pani Renata Kulczak.
Nagrody pocieszenia, 2 rowery turystyczne, wygrali: Pan Bogumił Telesiński oraz
Spółdzielnia Mieszkaniowa ZWIĄZKOWIEC.
Wręczenie nagród odbyło się 12 maja
na spotkaniu z Zarządem MPEC - Konin,
w siedzibie firmy przy ul. Gajowej. Prezes MPEC - Konin Andrzej Chmielecki Od lewej: Członek Zarządu Główna Księgowa - Maria Górska, Członek Zarządu Z-ca Dyrektora d.s. Techniczserdecznie pogratulował zwycięzcom nych – Stefan Pankowski, Bogumił Telesiński, Renata Kulczak, Prezes Zarządu Dyrektor Andrzej Chmielecki, Włodzimierz Muszalski – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Związkowiec”.
konkursu. (Ż.A)

Ogrzej się w kręgu naszego ciepła
ul. Gajowa 1
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