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NOWE CENY ZA CIEPŁO

DZIEŃ ENERGETYKA 2007
NASI JUBILACI

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. od dnia 1 września 2007r. wprowadził do stosowania nowe
ceny produkowanej energii cieplnej, które wynoszą:
Rodzaj ceny

J.m.

netto

brutto

Zł/MW/rok

59 886,36

73 061,36

zł/MW/m-c

4 990,53
13,30
4,71

6 088,45
16,23
5,75

zł/GJ
zł/m3

Jest to druga w 2007r podwyżka cen energii cieplnej w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A..
Odczują ją nie tylko odbiorcy ciepła, ale także MPEC-Konin, gdyż wzrosną koszty świadczenia usług przesyłowych.
Nowa taryfa dla ciepła ZE PAK S.A., w której opublikowano powyższe ceny, została zatwierdzona decyzją nr
OPO-4210-26(5)/2007/1265/VI/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2007r.
Poniższe wykresy przedstawiają zmiany poszczególnych rodzajów cen stosowanych przez ZE PAK S.A. w
2007r.
Wykr.3
Wykr.2

3

Cena nośnika ciepła brutto [zł/m ]

Cena ciepła brutto [zł/GJ]

Wykr.1
Cena za zamówioną moc cieplną brutto
[zł/MW/m-c]

17,00
5,90

5,75

6 500,00
16,23

5,70

5,50

16,00

15,65

6 088,45

WAŻNE TEMATY

•
•

5,30

15,41

5 980,26

6 000,00
5 886,09

5,10

15,00
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4,70

14,00

5 500,00

4,50

do
do 31.01.2007 od 1.02.2007 od 01.09.2007

5,11
5,03

31.01.2007

od 1.02.2007

od

do

01.09.2007

31.01.2007

od 1.02.2007

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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(c,d. ze str.1)
Nowe ceny z taryfy producenta ciepła stosowane będą przez MPEC-Konin Sp. z o.o.
w rozliczeniach za ciepło z jego odbiorcami
od dnia 1 września 2007 roku.

Stawki opłat MPEC-Konin Sp. z o.o. za
usługę przesyłową nie ulegają zmianie
i pozostają na dotychczasowym poziomie.
Na naszych stronach internetowych
www.mpec.konin.pl umieściliśmy proste

narządzie ’’kalkulator opłat’’ przy pomocy
którego każdy odbiorca może sam dla
swojego obiektu obliczyć miesięczny czy
roczny koszt jego ogrzewania (M.I)

SKUTKI DLA ODBIORCY Z TYTUŁU WZROSTU CEN ZE PAK S.A.
Nowe, wyższe ceny energii cieplnej wprowadzone przez Zespół Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin S.A od 1 września
2007r. odbiją się na wzroście kosztów
ogrzewania i dostawy ciepłej wody dla
wszystkich odbiorców ciepła podłączonych
do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie.

3 704

3 774

wg cen do
31.01.07r.

- 12,41% - cena nośnika ciepła [w zł/m3]
Średni wzrost cen energii cieplnej w nowej
taryfie ZE PAK od 1 września 2007r. w
stosunku do cen ostatnio stosowanych
wynosi ok. 3,15%. Łącznie z podwyżką,
którą ZE PAK wprowadził od 1 lutego 2007r. ceny energii cieplnej w stosunku do

wg cen od
01.02.07r.

wg cen od
1.07.07r.

wg cen od
01.09.07r.

3 648
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- 3,66%cena ciepła [w zł/GJ] ,

stycznia 2007r. wzrastają średnio
o 4,8%. Roczny koszt ogrzewania domu
przyłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej o powierzchni użytkowej 220 m2, wybudowanego dobrze, zgodnie z normą PN91/B-02020, przy rocznym zapotrzebowaniu ciepła w sezonie grzewczym trwającym /220 dni/ ok. 97 GJ i mocy zamówionej 0,011 MW przedstawia poniższy wykres.

3 684

Ceny te w stosunku do ostatnio stosowanych wzrastają o:

- 1,81% - cena za zamówioną moc cieplną
[w zł/MW/m-c] ,

Uwzględniając wszystkie opłaty za dostawę
ciepła /ceny ZE PAK wraz z opłatą przesyłową z taryfy MPEC-Konin/, łączny roczny
koszt ogrzewania takiego domu od 1 wrze-

śnia 2007r. będzie wyższy w porównaniu
do kosztu ogrzewania wg cen ostatnio
stosowanych o 70 zł, tj. o 1,9%. Natomiast
w stosunku do warunków cenowych ze

stycznia 2007r. właściciel powyższego
domku za jego ogrzewanie rocznie zapłaci
więcej o126 zł, tj o 3,5%. (N.B)

GOTOWOŚĆ DO OGRZEWANIA MIASTA
Z dniem 1 września 2007r.
MPEC-Konin Sp. z o.o. i źródło ciepła –
Elektrownia „Konin” są w gotowości do
rozpoczęcia sezonu ogrzewczego
2007/2008.
Zostały zakończone prace limitujące uruchomienie ogrzewania Miasta zarówno
w źródle ciepła jak i na sieciach ciepłowniczych.
Aktualnie trwają końcowe prace
przy wymianie sieci rozdzielczej i przełączy
na Osiedlu III w rejonie ul. Kosmonautów
oraz wymianie rozdzielczej sieci niskopara-

metrowej w rejonie Pl. Górnika 3. Powyższe prace nie limitują dostaw ciepła do
odbiorców.
Wykonany zakres prac umożliwia
załączenie ciepła do ogrzewania obiektów
odbiorców w ciągu 24 godzin.
Stosownie do przepisów Prawa
Energetycznego oraz zawartej umowy
z odbiorcami ciepła rozpoczęcie sezonu
ogrzewczego następuje na wniosek odbiorcy ciepła, jeżeli warunki atmosferyczne
powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania ich obiektów.

Uruchomienie osiedlowych sieci rozdzielczych, wyłączonych w okresie poza sezonem grzewczym, nastąpi niezwłocznie po
rozpoczęciu sezonu grzewczego.
Każdy odbiorca posiadający uregulowane stosunki umowne otrzyma zgodną z zapotrzebowaniem ilość ciepła o odpowiednich parametrach zależnych od
warunków pogodowych. (P.S)

BIULETYN FIRMOWY
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MOC ZAMÓWIONA NA 2008 ROK
Kończymy bilansowanie potrzeb
cieplnych dla Miasta na 2007 rok. Z dniem
1 września 2007 roku minął umowny
termin dla odbiorców ciepła korygowania i
zamawiania mocy na rok następny dla
swoich obiektów zasilanych z miejskiej
sieci ciepłowniczej .
Niestety o dalsze 4,6698MW na rok obrotowy 2008 spadnie moc zamówiona dla
obiektów naszych odbiorców. Najwięcej bo
aż o 53% z tej wielkości przypada na Konińską Spółdzielnię Mieszkaniową (KSM).
Spadki mocy zamówionej przez naszych
odbiorców z jednej strony niekorzystnie
wpływają na ekonomikę eksploatowanego
systemu ogrzewczego Miasta a z drugiej
świadczą o coraz lepszym wykorzystaniu
ciepła przez odbiorców. (Ch.A)

Zmniejszenie mocy zamówionej o 4,6689 [MW]

44%

53%

KSM
Zatorze
2%

1%

PGKiM
pozostali

KOŃCOWY ETAP PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA OSIEDLU III
Trwają końcowe prace technologiczne i ziemne w zakresie wymiany sieci
ciepłowniczej kanałowej wraz z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną
z przyłączami na osiedlu III.
Zbliżamy się szybko do zakończenia realizacji największego tegorocznego zadania
inwestycyjnego. Już zakończyliśmy prace
w rejonie ul.Kleczewskiej, Broniewskiego,
Solskiego i Sybiraków oraz w dużej cześci
ul. Kosmonautów. W miesiącu wrześniu
zakończony zostanie ostatni odcinek przebudowy do budynków przy ul.Kleczewskiej
2 oraz Broniewskiego 6. Odtworzenia terenu po wymianie ostatniego etapu sieci
potrwają trochę dłużej, bo do połowy października. Realizowane obecnie roboty nie
powodują jednak ograniczeń w dostawie
ciepła i ciepłej wody .
Wymiana sieci była konieczna
z uwagi na jej zły stan techniczny wynikający z kilkudziesięcioletniej eksploatacji
w trudnych warunkach (zalewanie sieci
ściekami z kanalizacji), co potwierdzały
występujące w tym rejonie awarie.
Aktualnie układana sieć jest
wykonywana w technologii zdecydowanie
odporniejszej na różnego rodzaju wody,

ponieważ nie jest już układana w kanałach
i komorach przez, które może dostać się
woda, lecz układana jest bezpośrednio
w gruncie, gdzie rura stalowa wraz z izolacją termiczną w postaci pianki poliuretanowej jest zabezpieczona płaszczem polietylenowym. Wymiana sieci wpływa ponadto
na poprawę jakości przesyłania ciepła ,
gdyż izolacja cieplna rurociągów preizolowanych ma dużo lepsze parametry od
stosowanej wcześniej w sieciach kanałowych.
Na 1650 m sieci wraz z przyłączami przewidzianych do ułożenia,
ułożono dotychczas około 1370 m.
Należy jednak pamiętać, że sieć ciepłownicza składa się z dwóch rur układanych równolegle obok siebie, co
stanowi w całości 3 300 mb rury preizolowanej do ułożenia w terenie zabudowanym i uzbrojonym w różnego
rodzaju media i sieć ulic, chodników
oraz parkingów położonych na różnej
wysokości.
Zadanie było i jest trudne do
realizacji, zwłaszcza, że odbiorcy ciepła nie byli pozbawieni ciepła dłużej
niż pozostali mieszkańcy miasta. Dzię-

ki dobrej współpracy z dostawcami materiałów, fachowości i doświadczeniu naszej
załogi i podwykonawców oraz wyrozumiałości mieszkańców osiedla wkrótce przebudowa sieci zostanie zakończona, zapewniając na dalsze lata niezawodną i bezpieczna dostawę ciepła do mieszkań. (S.A)
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WIELKOPOLSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI
21 sierpnia 2007 MPEC-Konin
Sp. z o.o. po raz trzeci otrzymał Certyfikat
„Wielkopolska Jakość” w zakresie doskonalenia jakości za wysoki standard i kompleksowość świadczonych usług w zakresie przesyłu, obrotu i dystrybucji ciepła
oraz wykonawstwa instalacji ciepłowni-

czych. Certyfikat przyznawany jest przez
Wielkopolski Instytut Jakości w Poznaniu
na dwa kolejne lata. Utrzymanie tak prestiżowego certyfikatu jest dowodem, że
spółka aktywnie się rozwija, wykorzystuje
posiadany potencjał i nie zaprzestaje
szukać dalszych dróg poprawy efektywno-

ści swego działania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i otoczenia. Jest również potwierdzeniem stosowania w przedsiębiorstwie koncepcji
zarządzania przez jakość. (Ł.A)

w hotelu Magda w Licheniu. Po okolicznościowym wystąpieniu pani Prezes wskazującym na uwarunkowania determinujące
dalszy rozwój konińskiej energetyki, po

wyróżnieniu zasłużonych pracowników
dalszą uroczystość uświetnił bankiet, znany satyryk Krzysztof Daukszewicz oraz
zespół cygański. (Ch.A)

DZIEŃ ENERGETYKA 2007
Na zaproszenie Pani Katarzyny Muszkat
prezes ZE PAK S.A. prezes MPEC uczestniczył w dniu 31 sierpnia 2007 roku w obchodach Dnia Energetyka, które odbyło się

NASI JUBILACI
W miesiącu wrześniu przypada jubileusz pracy zawodowej n/w pracownikom:

Matuszak Piotr

Obchodowy Monter

-35 lecie

Płócienniczak Jerzy

Obchodowy Monter Brygadzista

-35 lecie

Rzeszotarski Czesław

Mechanik Samochodowy Brygadzista

-35 lecie

Kazimierczak Alicja

Referent ds. Księgowości

-30 lecie

Walczak Elżbieta

Specjalista ds. Rozliczeń Energii Cieplnej

-30 lecie

Górska Maria

Członek Zarządu Główny Księgowy

-25 lecie

Rychlewski Tomasz

Obchodowy Monter Brygadzista

-25 lecie

Grzebielucha Jerzy

Monter Aparatury Kontrolno Pomiarowej

-20 lecie

Masłowski Mariusz

Obchodowy Monter

-20 lecie

Z okazji jubileuszu na spotkaniu z zarządem Spółki w obecności związków zawodowych i kierownictwa firmy jubilaci tradycyjnie już otrzymują od prezesa firmy podziękowania za pracę oraz listy gratulacyjne, wszyscy otrzymali również nagrody jubileuszowe. (G.E.)
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