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mowego. Chcemy Państwa w ten sposób poinformować o tym, co dzieje się w firmie i
jej otoczeniu. Życzymy przyjemnej lektury.

(Ż.A.)

WAŻNE STANOWISKO ZESPOŁU ELEKTROWNI PAK

WAŻNE TEMATY

NOWE STAWKI
OPŁAT OD 1 LIPCA
2007

W dniu 13 kwietnia
2007 w siedzibie MPEC - Konin
Sp. z o.o. odbyło się ważne spotkanie.

mu ogrzewczego Miasta. Główną
bolączką systemu ogrzewczego
miasta jest coraz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło przez odW obecności zarządów spółek
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termorenowacją obiektów i racjonajwyższych władz Miasta Prezes
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1999 2002 2005 2006 o około 20%.
Wybudowany
w oparciu o koncepcje rozwojoMPEC przedstawił aktualny stan
we miasta z lat 60, system cieciepłownictwa w mieście i wskapłowniczy jest na chwilę obecną
zał na uwarunkowania otoczenia
przewymiarowany. Fakt ten poi ich wpływ na właściwe funkcjogarsza warunki ekonomiczne
nowanie i eksploatowanie syste-

i techniczne jego eksploatacji.
Opracowania naukowców wykonane na zlecenie Spółki wskazują, że najbardziej optymalnym
bezinwestycyjnym rozwiązaniem
dla systemu ogrzewczego Konina, byłoby obniżenie ceny ciepła
w źródle ciepła El. Konin, a o ile
nie, zachodzi konieczność jego
technicznej restrukturyzacji.
Koniecznym staje się pozyskanie
środków finansowych na ten cel .
Stanowisko ZE PAK w sprawie
jest jednoznaczne:

• ZE PAK nie jest zainteresowany inwestowaniem w majątek ciepłowniczy miasta.

• Ceny ciepła nie ulegną obniżeniu a ich poziom jest zasadny.
Stanowisko to stwarza inną optykę zarządu Spółki na dotychczasową i dalszą współpracę z ZE
PAK jako jedynym źródłem ciepła
dla Miasta. (P.S)

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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NOWE STAWKI OPŁAT OD 1 LIPCA 2007R.
Jak wcześniej poinformowaliśmy wszystkich Odbiorców ciepła, od 1 lipca 2007r.
L.p
.

1.

Stawka opłaty

stawka opłaty stałej
za usługę przesyłową

MPEC-Konin Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nowe stawki opłat za usługi prze-

netto

Grupa odbiorców
A1
A2
A3
A4
30 495,33 26 710,31 26 710,31 32 396,19

brutto

37 204,30 32 586,58 32 586,58 39 523,35

Jednostka miary
roczna zł/
MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c

syłowe, które przedstawia poniższa tabela:

netto

2 541,27

2 225,86

2 225,86

2 699,68

brutto

3 100,35

2 715,55

2 715,55

3 293,61

stawka opłaty
2. zmiennej za usługę
przesyłową
W stosunku do ostatnio stosowanych wzrastają one średnio o 2,5%.

gwarantuje pokrycia kosztów prowadzenia
działalności.

dom ogrzać można tylko węglem, co wskazuje wykres nr 1.

Podwyżka stawek opłat w taryfie MPECKonin spowodowana jest inflacją. Ponadto
ostatnia zima była wyjątkowo łagodna
i wysokość przychodów ze sprzedaży nie

Mimo tego, ciepło dostarczane z miejskiej
sieci ciepłowniczej nadal jest bardzo konkurencyjne cenowo w stosunku do innych
możliwości ogrzewania. Taniej w Koninie

Koszt ogrzewania domu gazem ziemnym
jest obecnie ponad 37 %, a olejem opałowym – prawie 92% wyższy od ciepła sieciowego dostarczanego przez MPEC-Konin.

zł/GJ

netto

8,11

8,77

8,77

7,86

brutto

9,89

10,70

10,70

9,59

Wykres nr 1
140

Średni koszt uzyskania 1 GJ ciepła w edług cen lipca 2007 w [zł/GJ brutto]
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energia elektryczna 1-

olej opałowy

taryfowa

Ciepło dostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej jest tanie, a przede wszystkim
pewne i bezpieczne.
Ceny są stabilne, tzn. nie wzrastają w sposób drastyczny i niespodziewany.

gaz ziemny wysokomet. GZ-

ciepło /co z miejskiej

węgiel kamienny gruby

50

sieci cieplnej/ gr.A2/A3

/kostka/

Średnie opłaty za dostawę ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie dla
odbiorców z grup A2 i A3, uwzględniające
ceny ZE PAK oraz stawki opłat MPECKonin, wzrastają w lipcu 2007 w stosunku

węgiel kamienny - miał

węgiel brunatny

do lipca 2005 o 1,5%. Ilustruje to wykres
nr 2. Przedstawia on wysokość wzrostu
cen poszczególnych nośników ciepła
w okresie ostatnich 2 lat, tj. od lipca 2005r. do lipca 2007r.
Wykres nr 2

Wzrost/Spadek średniego kosztu uzyskania 1 GJ ciepła w okresie od lipca 2005 do lipca 2007 [w
%]
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węgiel brunatny

(c.d. str.3)
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(c.d. ze str.2)
Na naszej stronie internetowej
www.mpec.konin.pl znajduje się kalkulator
opłat za ciepło, za pomocą którego każdy

odbiorca ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie może sam wyliczyć wysokość łącznych opłat za dostawę ciepła.

Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi
Klienta, Aleje 1 Maja 3, tel. 0 63 24 97442. (N.B)

PLANOWO PRZEBIEGAJĄ REMONTY
Przerwa w dostawie ciepła realizowana
jest na wniosek ZE PAK w związku z potrzebą przeprowadzenia niezbędnych remontów w źródle ciepła El. Konin. Wiemy,
że okres ten jest uciążliwy dla mieszkańców naszego miasta ale możemy zapewnić, że ZE PAK robi wszystko aby był on jak
najkrótszy.

• Zakończono I etap wymiany sieci roz-

Czas przerwy w dostawie ciepłej wody
został przez MPEC wykorzystany do przeglądu i konserwacji armatury i urządzeń
całego systemu ciepłowniczego.

około 130m do budynku ul. 11 Listopada 34,

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego
w Biuletynie numer 3/12 dotyczącego
planowanych zadań inwestycyjnych na rok
2007 informujemy o stopniu zaawansowania zadań na koniec II kwartału:

• Wymiana sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do obiektów w rejonie ul. Kleczewska, Kosmonautów, Broniewskiego – zaawansowanie 50% Prace będą
kontynuowane do końca września;

dzielczej wraz z przyłączami do obiektów ul. Wyszyńskiego 7,9,11,13 .W br
wykonamy jeszcze przyłącze do bloku
ul. Wyszyńskiego 11 jako poszerzenie
zakresu I etapu na wniosek mieszkańców i KSM

• wymieniono sieć

na osiedlu Międzylesie w ulicach Wrzosowej i Czereśniowej
- wymiana 35 m sieci niskoparametrowej
Dn 100mm w rejonie Pl. Górnika 3. (M.W)

Dn100 o długości

• W toku jest wymiana sieci ciepłowniczej do obiektów "Sezam" oraz "Jacek
i Agatka" rejon ul. 11 Listopada,

•

wykonano modernizację 2 węzłów
cieplnych, modernizacja pozostałych
6szt. w II półroczu.

Dodatkowo, w związku z lokalizacją nieszczelności na sieciach ciepłowniczych,
wprowadzono do realizacji dwa zadania:
- wymiana odcinka sieci wysokoparametrowej Dn 50mm na długości około 90 m

KONCESJE PRZEDŁUŻONE
Z przyjemnością informujemy, że Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki po rozpatrzeniu naszego wniosku wydał z dniem 22
marca 2007r decyzje, na mocy których
zmieniono warunki dotychczas obowiązujących koncesji i przedłużono termin ich
ważności na okres do 31 grudnia 2025r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Konin Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie dwóch konce-

sji udzielonych w 1998r. przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

ciem tj. do 15.03.2007r., złożyć wniosek
o przedłużenie ich ważności.

•

przesyłania i dystrybucji ciepła,

•

obrotu ciepłem

Do wniosku o przedłużenie koncesji dołączono szereg wymaganych dokumentów
i informacji potwierdzających, że MPECKonin spełnia warunki organizacyjne, posiada możliwości finansowe, a także spełnia warunki techniczne i kadrowe zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej gospodarowaniem energią
cieplną. (N.B)

Ponieważ 15 września 2008r. upływa terminu ważności tych koncesji, MPEC-Konin
zgodnie z wymogami art. 39 ustawy – Prawo energetyczne, zobowiązany był, na co
najmniej 18 miesięcy przed ich wygaśnię-

JAK OCENIAJĄ NAS KLIENCI?
MPEC - KONIN przeprowadził w miesiącu
kwietniu 2007 ankietowe badanie satysfakcji klientów. Jest to już czwarte badanie
od momentu wdrożenia norm jakości ISO.
Celem badania jest poznanie opinii klientów na temat działań firmy, jakości produktów i usług oraz doskonalenie firmy w różnych obszarach aby w coraz lepszym stop-

niu spełniać oczekiwania naszych odbiorców i kontrahentów
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w badaniu, odesłali lub dostarczyli do naszego Biura Obsługi Klienta wypełnione
ankiety.
Cieszy nas fakt, że co roku wzrasta liczba
Klientów, którzy biorą udział w badaniu.

Systematycznie poprawiają się również
oceny poszczególnych obszarów działalności firmy, świadczy to o fakcie dostrzeżenia
przez klientów starań firmy w kierunku
doskonalenia jakości. W tym roku średnie
oceny oscylowały w zakresie 4,5 do 5,1
w skali ocen od 1 do 6. (Ż.A)
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ODBYŁ SIĘ III SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ WARTĄ KONIN-LĄD 2007
W sobotę 16 czerwca odbył się III
Spływ kajakowy rzeką Wartą na trasie
Konin – Ląd. Przypomnimy, że organizatorami tej cieszącej się coraz większym zainteresowaniem imprezy są Prezesi firm
komunalnych miasta Konina przy współudziale przedstawicieli Urzędu MiastaWydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Patronat objął Prezydent miasta
Konina Pan Kazimierz Pałasz. Spływ jest
imprezą skierowaną do społeczności lokalnych oraz wszystkich którzy lubią sporty
wodne i aktywne spędzenie wolnego czasu.
W tym roku impreza cieszyła się
bardzo dużym powodzeniem. W spływie
wzięły udział 173 osoby, w przeważającej
części z Konina. Uczestnikami spływu były
osoby z miast, miasteczek i wsi: Brzeźno,
Chludowo, Dobrosołowo, Kalisz, Kazimierz
Biskupi, Koło, Konin, Kościelec, Kramsk,

Lądek, Nekla, Posada, Poznań, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin, Wrocław,
Września, Zagórów, którzy
mieli okazję poznać piękne
krajobrazy ziemi Konińsko –
Pyzderskiej.
Wszystkich uczestników przywitał w miejscu
zbiórki V-ce Prezydent Andrzej Sybis oraz Komandor
spływu Prezes MPEC-KONIN
Andrzej Chmielecki. Tegoroczne warunki pogodowe
były dla uczestników trudne,
trzeba było zmagać się z silnym wiatrem
i mżawką. Dla uczestników była to prawdziwa próba sił i charakterów. Na mecie czekały nagrody dla zwycięzców a dla wszystkich uczestników ognisko i ciepły posiłek.
Ci co ukończyli spływ witani byli dźwiękami
kapeli
ludowej
„Tulipan” z Kujaw.
Zwycięzcami w kategorii K2
została załoga z nr
27; Piotr Wróblewski

Grzegorz Zimny oraz Józef Piasecki. Trzecie miejsce zdobyła załoga z nr startowym
32 – Radosław Wojciechowsk i Ireneusz
Mila. Nagrody oraz puchary wręczał V-ce
Prezydent Konina Andrzej Sybis. Zwycięzcy
otrzymali rowery turystyczne, za drugie
miejsce wręczono namioty, natomiast za
trzecie śpiwory. Najmłodsza uczestniczka
– 9 letnia Adrianna Adamska z Poznania
otrzymała maskotkę a najstarszy 63-letni
uczestnik dyplom człowieka ze stali.

i Wojciech Grodzki,
którzy pokonali 8,5
kilometrowy klasyfikowany
odcinek
Konin – Sławsk
w najkrótszym czasie tj, 01:02:15.
Drugie miejsce zajęła załoga nr 30;

O G R Z E J

S I Ę

W

K R Ę G U

Impreza przy ognisku i zabawie trwała do
wieczora i była bardzo udana a następny
spływ już za rok !!! (Ż.A)
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