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Efektywność cieplna
Niemal wszystkie kryzysy mają to do siebie, że 
oprócz negatywnych zjawisk i ich konsekwencji, 
niosą ze sobą także mocne impulsy do poszukiwania 
rozwiązań skutecznych i efektywnych, które pozwolą 
w przyszłości zapobiec podobnym wstrząsom 
a przynajmniej zminimalizować ich skutki. 

s. 4 TEMAT NUMERU

Smog... nasz przemyski

Spoglądając na stężenia zanieczyszczeń 
wskazywane przez czujniki coraz liczniejszych 
stacji pomiarowych, zainstalowanych także 
w naszym mieście, można odnieść wrażenie, 
że mówienie i pisanie o niskiej emisji, pyłach, 
benzo(a)pirenach ...

s. 14
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EFEKTYWNOŚĆ  
CIEPLNA

Po licznych akcjach informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących przyczyn i skutków zanieczyszczenia 
powietrza, szkodliwości niskiej emisji i smogu, 
przyszedł czas na działania redukujące wspomniane 
problemy poprzez wymianę brudnych źródeł ciepła 
na bardziej ekologiczne. Obawy, że "ekologiczne" 
znaczy z reguły "wyższe koszty" nie są niestety 
bezpodstawne. Ale tak wcale być nie musi!
Niższe koszty ogrzewania przy wyższych cenach 
paliw i energii? Tak! Rozwiązaniem tych sprzeczności 
jest POPRAWA EFEKTYWNOŚCI TERMICZNEJ!

WYDANIE LOKALNE - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI I CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SP. Z O.O. NR 1(8)/2019
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Na początek wyjaśnijmy może co to jest 
ta zagadkowa „efektywność energetyczna”, 
którą należy poprawiać. 

Według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. „efektyw-
ność energetyczna oznacza ilość zaoszczę-
dzonej energii ustaloną w drodze pomiaru 
lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem 
środka mającego na celu poprawę efektyw-
ności energetycznej i po jego wdrożeniu, 
z jednoczesnym zapewnieniem normaliza-
cji warunków zewnętrznych wpływających 
na zużycie energii”. 

Powyższa definicja, odnosząca się za-
równo do energii elektrycznej jak i cieplnej 
(przedstawionych sumarycznie), pomimo że 
dosyć precyzyjna, pozostaje jednak zawi-
ła i niezbyt zrozumiała. W rzeczywistości 
chodzi o to, w jaki sposób osiągnąć te 
same efekty, zużywając przy tym mniej 
energii, a im więcej jej przy tym zaosz-
czędzimy, (mniej zmarnotrawimy), tym 
wyższy wskaźnik efektywności energe-
tycznej osiągniemy.

Mówiąc obrazowo, nie w tym rzecz, aby 
wyłączyć światło i siedzieć przy lampie naf-
towej, czy też zakręcić zawory grzejnikowe, 
założyć kożuch i zużywać przez to mniej 
energii elektrycznej i cieplnej. Chodzi o to, 
aby było tak samo jasno i ciepło, pralka, 
lodówka, telewizor pracowały normalnie, 
a przy tym wszystkim liczniki energii elek-
trycznej, cieplnej, czy też gazowy pokazy-
wały mniejsze zużycia niż dotychczas. 

Efekt ten, czyli poprawę wskaźników 
efektywności energetycznej, można osią-
gnąć w różnym zakresie w zależności od 
wykorzystywanych narzędzi i podejmowa-
nych działań. W niniejszym artykule sku-
pimy się jedynie na pewnym fragmencie, 
a mianowicie sposobach, możliwościach 
i opłacalności poprawy efektywności ter-
micznej (cieplnej), będącej integralną czę-
ścią efektywności energetycznej.

Poprawa efektywności cieplnej

to w najbardziej ogólnym ujęciu cały pakiet 
działań mających na celu zminimalizowa-
nie strat ciepła, a co za tym idzie spalania 
mniejszej ilości paliw lub zużywanej ener-
gii dla utrzymania tego samego komfortu 
termicznego w mieszkaniu. Ich efektem, 
oprócz ograniczenia zużycia paliw i energii 
oraz redukcji kosztów ogrzewania, jest tak-
że obniżenie emisji zanieczyszczeń, a więc 
troska nie tylko o stan portfela ale i o środo-
wisko naturalne. 

O sposobach oszczędzania energii elek-
trycznej mówi się dużo i to od wielu już lat. 
Wymiana oświetlenia z żarowego na „ledo-
we”, domowego sprzętu na energooszczęd-
ny, czy gaszenie światła w pomieszczeniach, 
z których aktualnie nie korzystamy, to pod-
stawowe i łatwe do zapamiętania środki 
i zasady postępowania. Jednak sprzęt RTV 
i AGD konsumuje zaledwie ok. 7% energii 
w naszych domach, zaś koszty ogrzewania 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
stanowią ok. 70% kosztów związanych 
z dostawą mediów do budynku!!! I to wła-
śnie ten obszar zawiera największy po-
tencjał do poprawy efektywności i ogra-
niczenia kosztów, niezależnie od tego czy 
źródłem ciepła jest sieć ciepłownicza, lo-
kalna kotłownia, czy domowy piec.

Poprawa efektywności cieplnej to jednak 
przedsięwzięcie o wiele bardziej skompliko-
wane i kosztowne niż poprawa efektywności 
elektroenergetycznej. W przeciwieństwie 
do urządzeń elektrycznych, na budynku nie 
znajdziemy tabliczki znamionowej informu-
jącej o jego energochłonności. Łatwiej jest 
też wymienić na nową starą pralkę niż stare 
okna. O dociepleniu ścian nie wspominając. 
Trudniej jest natomiast precyzyjnie obliczyć, 
jakie efekty przyniesie realizacja danego 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 
gdyż w zależności od budynków w których 
zastosowano bardzo podobne rozwiązania, 
efekty końcowe mogą się znacznie od sie-
bie różnić. Tak więc „recepty” na obniżenie 
zużycia ciepła muszą mieć charakter indy-
widualny, dostosowany do konkretnej nie-
ruchomości. I co równie ważne, 

działania poprawiające efektywność 
cieplną, aby były skuteczne, muszą mieć 
charakter pakietowy.

Z reguły dopiero wdrożenie „komplek-
sowej kuracji energetycznej” przynosi 

EFEKTYWNOŚĆ CIEPLNA

Niemal wszystkie kryzysy mają to do siebie, że 
oprócz negatywnych zjawisk i ich konsekwencji, 
niosą ze sobą także mocne impulsy do poszukiwania 
rozwiązań skutecznych i efektywnych, które pozwolą 
w przyszłości zapobiec podobnym wstrząsom 
a przynajmniej zminimalizować ich skutki. Zgodnie 
z tą zasadą, reakcją na wzrost cen nośników energii 
i innych kosztów (finansowych, środowiskowych, 
zdrowotnych, itd.) związanych z jej wytwarzaniem 
i dystrybucją, jest zespół działań określanych dosyć 
pojemnym a zarazem enigmatycznym terminem – 
„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ”. 

TEMAT NUMERU – EFEKTYWNOŚĆ CIEPLNA
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zaplanowane efekty. Gdy w dużej hali ze 100 
świecących żarówek wymienimy na ener-
gooszczędne 3/4 z nich, poprawa efektyw-
ności elektroenergetycznej będzie znaczna 
i łatwa do obliczenia. Gdy natomiast w tej 
samej hali, z 10 okien, 9 wymienimy na su-
pernowoczesne, trzyszybowe, zaś zaledwie 
jedno zostawimy z powybijanymi szybami, 
to zakładanego skutku, czyli poprawy efek-
tywności cieplnej nie osiągniemy. W najlep-
szym razie, efekt ten będzie bardzo mizer-
ny, zupełnie niewspółmierny do podjętych 
działań i nakładów. 

Aby jednak właściwie zaplanować 
a następnie wdrożyć działania zmniejszają-
ce zapotrzebowanie na ciepło grzewcze dla 
naszego domu lub mieszkania, musimy naj-
pierw przeprowadzić swego rodzaju „inwen-
taryzację termiczną” budynku, obejmującą 
ustalenie m.in. sprawności instalacji i źródła 
lub źródeł ciepła, lokalizację mostków ciepl-
nych, strat przez poszczególne przegrody 
budowlane i układ wentylacyjny, czyli 

wykonać audyt energetyczny. 

Wspomniany audyt pozwala m.in. na 
wskazanie słabych punktów obiektu budo-
walnego, które kumulują straty ciepła oraz 
zawiera konkretny, najbardziej efektywny 
zestaw działań naprawczych, które powin-
ny przynieść określone oszczędności. O au-
dycie energetycznym oraz świadectwach 
energetycznym pisaliśmy bardziej szcze-
gółowo w nr 2(3) i 1(4) naszego Magazynu 
Ciepła Systemowego. 

Prawidłowe wykonanie audytu energe-
tycznego wymaga dużej wiedzy i doświad-
czenia. Warto jest więc zlecić tę usługę oso-
bie kompetentnej. Tym bardziej, że koszty 
jej wykonania są stosunkowo niewielkie 
w porównaniu z korzyściami, jakie może 
przynieść wdrożenie zaproponowanych 
w dokumentacji audytowej rozwiązań. 

Zachęcamy jednak do samodzielnego 
przeprowadzenia symulacji strat ciepła, 
w budynku o różnej konfiguracji i róż-
nych parametrach ścian, okien, wentyla-
cji, sposobach ogrzewania, itd. Korzysta-
jąc z darmowego programu HeatMaster, 
uruchamianego z poziomu przeglądarki 
internetowej, możemy dowolnie zmieniać 
kilkadziesiąt różnych parametrów, obser-
wując równocześnie, jakie każda z wpro-
wadzanych zmian ma przełożenie na straty 
ciepła, zużycie energii, koszty ogrzewa-
nia, czy w końcu wielkość emitowanych 
zanieczyszczeń.   

Audyt energetyczny warto uzupełnić 
badaniem budynku kamerą termowizyj-
ną. Wykonane w jego trakcie tzw. termo-
gramy pozwalają na dokładną lokalizację 
miejsc konstrukcji, w których następuje 
największa utrata ciepła. MPEC Przemyśl 
wykonuje tego typu badania wysokiej ja-
kości sprzętem. Co więcej, w przypadku 
naszych odbiorców badania te wykonu-
jemy bezpłatnie! Więcej o tej usłudze do-
wiecie się Państwo z artykułu pt. „Trzymaj 
ciepło”, który zamieściliśmy w pierwszym 
numerze naszego Magazynu oraz z naszej 
strony internetowej.

Niezależnie od wykonywanego audy-
tu, warto jednak wiedzieć, że praktycznie 
wszystkie istniejące, a także nowoprojek-
towane budynki można zaklasyfikować 
do jednej z grup charakteryzujących dany 
obiekt pod kątem jego energochłonności. 
Budynki wznoszone w różnych okresach, 
z różnych materiałów i w różnych tech-
nologiach, posiadają odmienne standar-
dy energetyczne, co z kolei przekłada się 
na spore różnice w zapotrzebowaniu na 
ilość energii niezbędnej do ich ogrzania. 
Szacunkową energochłonność budynków 
w zależności od okresu ich budowy przed-
stawia zamieszczony obok diagram.

Okno programu HeatMaster – https://ziemianarozdrozu.pl/apps/HM/HeatMaster.html
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    Budynki projektowane i budowane obec-
nie a także w niedalekiej przyszłości powin-
ny spełniać coraz bardziej rygorystyczne 
standardy energetyczne, zawarte w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.). 

Obecnie zaprojektowane i budowane 
w naszym mieście budynki mieszkalne, 
m.in. przy ul. Leszczyńskiego, Goszczyń-
skiego i Bielskiego, charakteryzują się rocz-
nym zapotrzebowaniem na energię końco-
wą na poziomie ok. 80 kWh/m2.

Jednak energochłonność budynków 
a co za tym idzie koszty ogrzewania, nie 
są na sztywno wpisane w ich metrykę. Te 
wielkości można ograniczyć i to dosyć 
radykalnie. 

Z prowadzonych przez nas analiz wy-
nika, że budynki wznoszone w latach 90 
na jednym z największych przemyskich 
osiedli mieszkaniowych, jeszcze deka-
dę temu charakteryzowały się rocznym 
zapotrzebowaniem na ciepło w grani-
cach 120 – 140 kWh/m2. W wyniku prze-
prowadzonych działań termomoderni-
zacyjnych ich energochłonność spadła 
w latach 2017-2018 do wartości 75 – 100 
kWh/m2, czyli o ok. 30 – 35%. 

Analizy przeprowadzone na większej 
liczbie przemyskich budynków, wznoszo-
nych w różnych okresach i o różnych „sta-
nach wyjściowych”, dotyczących zużycia 
ciepła przed i po ich termomodernizacji wy-
kazały, że docieplenie elewacji połączone 
z wymianą stolarki okiennej skutkuje re-
dukcją zużycia ciepła na poziomie ok 25-
45%. Głęboka termomodernizacja podnosi 
ten wskaźnik jeszcze o kilka – kilkanaście 
procent.

Nawet pobieżna analiza powyższych da-
nych pokazuje ogromne rezerwy – potencjał 
do poprawy efektywności cieplnej budyn-
ków, które nie przeszły jeszcze „efektywno-
ściowej kuracji”. 

Podstawowymi narzędziami pozwalają-
cymi osiągnąć wspomniany cel są 

działania termomodernizacyjne

pozwalające zabezpieczyć dom przed utratą 
ciepła i zmniejszyć zużycie energii potrzeb-
nej do ogrzania (lub chłodzenia) budynku 
oraz podgrzania wody. Działania termomo-
dernizacyjne to m.in. :
> Izolacje pionowe fundamentów 

oraz elewacji (docieplenie ścian 
zewnętrznych);

> Likwidacja mostków cieplnych;
> Docieplenie ścian wewnętrznych 

i stropów;
> Wymiana drzwi oraz okien na te z ni-

skimi współczynnikami przenikania 
ciepła, co zapobiega stratom energii 
cieplnej z pomieszczenia, a przy jedno-
czesnym dużym współczynniku tzw. 
przepuszczalności energii słonecznej po-
zwala na dodatkowy, darmowy zastrzyk 
ciepła dla danego lokalu;

> Właściwa izolacja przewodów instala-
cji grzewczej i ciepłej wody użytkowej 
– najlepiej z wełny mineralnej, co zapew-
ni odpowiednią temperaturę czynnika 

Wymogi dotyczące cząstkowej 
maksymalnej wartości wskaźnika 
EP* na potrzeby ogrzewania,wen-
tylacji oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej dla budynków 
mieszkalnych

Określone w przepisach prawnych maksymalne współczynniki przenikania 
ciepła Uc (max) [W/m2 * K)] przy  temperaturze ogrzewanego pomieszczenia ti:

* rocznego zapotrzebowania na nieodna-

wialną energię pierwotną

** od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budyn-

ków zajmowanych przez władze publiczne 

oraz będących ich własnością

Ściany zewnętrzne

a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,2

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45 0,45 0,45

c) przy ti < 8°C 0,9 0,9 0,9

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych) drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

a) przy ti ≥ 16°C 1,3 1,1 0,9

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,8 1,6 1,4

c) przy ti < 8°C 1,7 1,5 1,3

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:

1,7 1,5 1,3

TEMAT NUMERU – EFEKTYWNOŚĆ CIEPLNA
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grzewczego w kaloryferze i redukcję strat 
ciepła na instalacji ciepłej wody;

> Regulacja hydrauliczna instalacji (kry-
zowanie - nastawy wstępne zaworów 
termostatycznych);

> Zrównoważenie przepływu - odpo-
wiednia regulacja jakościowa, tj. za-
pewniająca właściwe przepływy nośnika 
ciepła przy danych temperaturach ze-
wnętrznych – poprzez stosowanie zawo-
rów równoważących;

> Wymiana źródeł ciepła o niskiej 
sprawności cieplnej na źródła o wyż-
szej sprawności - co oznacza zużywanie 
przez te urządzenia mniejszej ilości pa-
liwa w celu wytworzenia tej samej ilości 
energii cieplnej;

> Montaż mechanicznej centrali wen-
tylacyjnej z odzyskiem ciepła, tzw. 
rekuperatora.

> Dostosowanie tabeli temperatur no-
śnika ciepła dla instalacji centralnego 
ogrzewania po termomodernizacji.
To oczywiście tylko niektóre, najbardziej 

efektywne z przedsięwzięć termomoderniza-
cyjnych, tzn. takie, które przynoszą najwięk-
sze korzyści w stosunku do zainwestowanych 
środków. Nie wszystkie z nich można jednak 
zastosować w konkretnym przypadku. I to 
z różnych względów, zarówno technicznych 
jak i ekonomicznych. Inne możliwości mają 
mieszkańcy domów jednorodzinnych, inne 
zaś wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Jednak właściwy dobór nawet 2-3 z powyż-
szych działań i połączenie ich w pakiet, po-
winno przynieść wymierne efekty.

Praktycznie wszystkie z wymienionych 
powyżej przedsięwzięć termomoderniza-
cyjnych mają charakter „twardy”, związany 
z mniejszą lub większą ingerencją w sub-
stancję budowlaną. Coraz większą popular-
ność zyskują jednak działania proefektyw-
nościowe, które możemy zakwalifikować 
jako „miękkie” i przyporządkować do dwóch 
grup. Pierwsza z nich to

zmiana nawyków i przyzwyczajeń

które oprócz pewnej dyscypliny i niewiel-
kiego wysiłku, nic nie kosztują a skutkują 
wymiernymi oszczędnościami. 
> nie przegrzewaj pomieszczeń;
> dostosuj temperaturę w pomieszczeniach 

do ich funkcji i sposobu użytkowania;
> obniżaj temperaturę w mieszkaniu, gdy 

z niego wychodzisz na dłużej;
> nie zasłaniaj grzejników;
> stosuj maty zagrzejnikowe;
> wietrz pomieszczenia krótko i inten-

sywnie przy zamkniętych zaworach 
przygrzejnikowych;

> używaj zasłon lub rolet;

> korzystaj maksymalnie z ciepła 
słonecznego.

> zamykaj drzwi pomiędzy pomieszcze- 
niami.
To tylko kilka najważniejszych zasad, 

których przyswojenie i stosowanie pozwo-
li bez obniżania komfortu termicznego, 
znacznie zredukować zużycie energii a więc 
poprawić efektywność termiczną, co odczu-
ją nasze płuca i portfel.

O wiele większy potencjał kryje się jednak 
w rozwiązaniach, które można określić jako 

Inteligentna poprawa efektywności 
energetycznej.

Wielu pamięta całkiem jeszcze nieod-
ległe czasy, gdy do regulacji temperatury 
w pomieszczeniach służyły …. nie, nie za-
wory przygrzejnikowe, ale okna, które gdy 
w mieszkaniu było za gorąco, należało po 
prostu uchylić albo otworzyć. Zaworów przy 
grzejniku, nawet jeśli były zamontowane, 
bezpieczniej było nie dotykać, gdyż każda 
próba ich użycia kończyła się bardzo często 
tym, że natychmiast zaczynały przeciekać, 
instalacja się zapowietrzała i nie obeszło się 
bez podstawiania misek i wizyty hydraulika. 
Dzisiaj armatura termostatyczna (kom-
plet zawory + głowice termostatyczne) 
i regulacja przy ich pomocy temperatury 
w pomieszczeniach to standard. Podob-
nie jak sterowanie pracą źródła ciepła 
(węzła cieplnego lub kotła) w oparciu 
o układy automatyki pogodowej. Jednak 
to już stanowczo za mało. Nowoczesne 
systemy ogrzewania oparte o rozwiąza-
nia technologiczne i informatyczne idą 
nie o krok, ale o kilka kroków dalej. 

Jeszcze kilkanaście lat temu szczytem 
nowoczesnych rozwiązań były programo-
walne pokojowe regulatory temperatury, 
połączone z centralnym zaworem zamon-
towanym na instalacji grzewczej. Kolejnym 
krokiem były przygrzejnikowe termosta-
tyczne głowice programowalne. Dzisiaj 
standardem w tej dziedzinie stają się roz-
wiązania, które jeszcze całkiem niedawno 
śmiało można byłoby umieścić na półce 
z fantastyką naukową. 

Współpracujące ze sobą układy automa-
tyczne, elektroniczne i informatyczne, tworzą-
ce system precyzyjnej regulacji temperatury 
i zapewniania domownikom komfortu ciepl-
nego, sterowany czujnikiem ruchu, manual-
nie, głosowo lub zdalnie, przy wykorzystaniu 
smartfonu i sieci telefonii komórkowej oraz 
GPS-a, to rozwiązania dostępne już praktycz-
nie dla każdego, zarówno w rozumieniu ofer-
ty handlowej, jak i dostępności cenowej. I co 
równie ważne, nie są to tylko naszpikowane 
różnymi „bajerami” gadżety, ale zintegrowane, 

efektywne systemy sterownicze, które dzię-
ki zastosowanym technologiom skutecznie 
optymalizują działanie systemu grzewcze-
go, generując znaczne oszczędności energii 
i kosztów. A wszystko to przebiega w sposób 
niemal niezauważalny dla użytkownika, przy 
zachowaniu pełnego komfortu cieplnego.

Jak to działa? W największym skrócie, 
każde pomieszczenie w domu czy mieszka-
niu pełni różne funkcje, różny jest harmono-
gram jego użytkowania i potrzebna w nim 
temperatura. Dlatego też ogrzewanie każ-
dego pomieszczenia traktowane jest przez 
nowoczesne systemy sterowania w sposób 
zindywidualizowany i niezależny. Na podsta-
wie kubatury pomieszczenia, izolacyjności 
termicznej budynku, wydajności grzejników, 
harmonogramu aktywności domowników, 
precyzyjnego pomiaru temperatury i kilku in-
nych czynników, system steruje ogrzewaniem, 
optymalizując przy tym czas włączania i wy-
łączania grzejników oraz tryb ich pracy w celu 
uzyskania jak najlepszych efektów, dostoso-
wanych do funkcji pomieszczenia, pory dnia, 
przyzwyczajeń czy aktywności domowników. 

Adaptacyjny tryb pracy urządzeń steru-
jących pozwala na obniżanie temperatury 
w pomieszczeniach rzadziej użytkowa-
nych, lub nieużytkowanych w określonym 
czasie, np. wg zaprogramowanego harmo-
nogramu. Wykrycie przez sensory ruchu 
w pomieszczeniu automatycznie włącza 
ogrzewanie i szybko podnosi temperaturę 
do zaprogramowanej wartości. 

Innowacyjnym rozwiązaniem jest rów-
nież sposób sterowania ogrzewaniem. To już 
nie tylko manualne nastawianie głowicy, czy 
zaprogramowany harmonogram, ale i stero-
wanie za pomocą komend głosowych czy 
odpowiedniej „apki” na smartfonie z dowol-
nego miejsca na ziemi. Nowoczesne systemy 
sterujące wykorzystują również np. funkcję 
geolokalizacji, która pozwala „przewidzieć” 
późniejszy niż w zaprogramowanym harmo-
nogramie powrót domowników i dostosować 
czas włączenia ogrzewania do nowej sytuacji.  

Ale nowoczesne systemy sterowania 
ogrzewaniem potrafią reagować również 
w sytuacjach niestandardowych, takich jak 
pozostawione przez nieuwagę uchylone 
okno, powodujące gwałtowne wychładza-
nie pomieszczenia, spadek ciśnienia nośni-
ka w instalacji grzewczej, czy innych podob-
nych sytuacjach, świadczących o możliwej 
awarii. Potrafią wówczas zdalnie zawiado-
mić domownika o wystąpieniu problemu. 

Działanie inteligentnych systemów steru-
jących ogrzewaniem redukuje zużycie ciepła 
co najmniej o kilkanaście procent, zapewniając 
równocześnie wygodę i termiczny komfort. 

Ale ograniczenie zużycia ciepła, czyli po-
prawa efektywności cieplnej, szczególnie   
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  poprzez działania termomodernizacyjne, 
nie odbywa się bezkosztowo. Równie waż-
ne jak ograniczenie energochłonności jest 
oszacowanie nakładów finansowych, jakie 
trzeba będzie najpierw ponieść. Szacunko-
we koszty poszczególnych przedsięwzięć 
przedstawia poniższy diagram.

Działania termomodernizacyjne w pa-
kiecie z wymianą źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne, stanowią trzon 

rządowego programu  
„Czyste powietrze”

w ramach którego można uzyskać od kilku 
do kilkudziesięciu tys. zł bezzwrotnej po-
mocy, czy to w formie dotacji, czy też podat-
kowej ulgi termomodernizacyjnej. Niestety, 
programem tym zostały objęte tylko domy 
jednorodzinne. 

Z uwagi na rozległość tematu i jego wie-
lowątkowość oraz ograniczone miejsce do 
publikacji, większość zagadnień związa-
nych z szeroko pojętą poprawą efektywności 
cieplnej zostało w niniejszym artykule jedy-
nie zasygnalizowane. Trudno jednak pomi-
nąć ich najważniejszy, czyli ekonomiczny 
aspekt - obniżenie kosztów ogrzewania 
przy utrzymanym komforcie cieplnym. 

W tym momencie skupimy się jedy-
nie na budynkach ogrzewanych Ciepłem 
Systemowym. W ich przypadku dyspo-
nujemy bowiem danymi pozwalającymi 
dosyć precyzyjnie policzyć i wykazać 
wspomniany efekt, który jest jeszcze le-
piej widoczny, gdy nieco zmodyfikujemy 

podejście do problematyki ogrzewania 
naszych mieszkań, z „ilościowego” na „ja-
kościowe”. Na pierwszy rzut oka brzmi to 
nieco skomplikowanie, ale już wyjaśniamy 
w czym rzecz. 

Przygniatająca większość mieszkańców 
ogrzewających swoje mieszkania Ciepłem 
Systemowym nie kupuje ciepła mierzone-
go gigadżulami czy megawatami. Pomimo, 
że zastosowanie wspomnianych jednostek 
pozwala na precyzyjny pomiar i rozlicze-
nia, to dla przeciętnego użytkownika są 
one wielkościami dosyć abstrakcyjnymi. 
Trudno jest sobie wyobrazić ile to jest 1 GJ 
ciepła, ale każdy z nas potrafi dosyć pre-
cyzyjnie określić, przy jakiej temperaturze 
w pomieszczeniu w którym przebywa jest 
za chłodno, przy jakiej za gorąco a jaka jest 
w sam raz. Są to oczywiście indywidualne 
oraz subiektywne odczucia i wrażenia, ale 
niezależnie od tego, czy ktoś czuje się lepiej 
gdy w pokoju jest 19oC czy 23oC, dla niego 
te właśnie warunki termiczne są wyznacz-
nikiem poczucia komfortu cieplnego. I to 
właśnie takie podejście

 płacę za komfort cieplny

czyli ile mnie kosztuje zapewnienie odpo-
wiedniej temperatury w moim mieszka-
niu wtedy, gdy tego potrzebuję, a nie jaka 
jest taryfowa cena za 1 GJ czy MW w ta-
kiej czy innej grupie taryfowej, wyznacza 
nowoczesny, „jakościowy” a nie „ilościo-
wy” sposób postrzegania problematyki 
ogrzewania. 

A ile kosztuje komfort cieplny zapewnia-
ny przez Ciepło Systemowe?

To akuratnie można dosyć precyzyjnie 
obliczyć, posługując się przy tym nie jakimiś 
symulacjami, prognozami, ale konkretnymi 
kwotami z faktur za ciepło. Dla wielu czy-
telników, przedstawione poniżej dane 
i wysuwane na ich podstawie wnioski, 
stanowić będą zaprzeczenie odczuć i wy-
rabianych latami przekonań. Ale liczby 
nie kłamią! 

Na przykładzie wspomnianych w arty-
kule budynków jednego z większych prze-
myskich osiedli mieszkaniowych, które 
w ostatnich latach zostały poddane termo-
modernizacji, możemy stwierdzić, że na 
przestrzeni ostatnich 10 lat (2009 – 2018), 
dla których przeprowadzono obliczenia,

koszt zapewnienia komfortu cieplnego 
znacząco się obniżył

i to koszt bezwzględny, liczony w złotów-
kach, pomimo tego, że w analizowanym 
okresie znacznie wzrosły inne koszty 
a w ślad za nimi taryfowa wysokość cen 
i stawek opłat za ciepło, moc,  przesył, itd. 
Zmieniła się też wartość konkretnych kwot, 
z uwagi na inflację, wzrost płac oraz spo-
wodowany tymi czynnikami procentowy 
udział kosztów ogrzewania, porównywany 
czy to do naszych dochodów, czy wydatków 
na inne cele. Wszystkie te informacje przed-
stawiają poniższe wykresy, sporządzone dla 
konkretnych budynków na podstawie rze-
czywistych danych.

TEMAT NUMERU – EFEKTYWNOŚĆ CIEPLNA
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Jak już wielokrotnie komunikowaliśmy, 

MPEC zdecydowanie popiera wszelkie 
działania poprawiające efektywność 
cieplną budynków naszych odbiorców. 

I to pomimo tego, że na pierwszy rzut oka 
wygląda to niczym podcinanie gałęzi, na 
której się siedzi, bo poprawa efektywności 
cieplnej to mniejsze zużycie ciepła a w ślad 
za tym niższe rachunki płacone przez odbior-
ców i ograniczenie przychodów Spółki.  Ale to 
tylko pozorny paradoks. Szersze spojrzenie na 
problematykę ogrzewania, nie tylko w wymia-
rze ekonomicznym, ale i technologicznym, 
środowiskowym i gospodarczym pokazuje 
jasno, że we wspólnym interesie MPEC-u, od-
biorców ciepła, ale i wszystkich mieszkańców 
naszego miasta jest zapewnianie komfortu 
cieplnego, przy jednoczesnej optymalizacji 
zużycia ciepła i redukcji strat. Taki „układ” 
nie tylko poprawia jakoś życia, bezpieczeń-
stwo i komfort korzystania z mieszkań, stan 
środowiska naturalnego, ale i nie drenuje 
niepotrzebnie portfeli przemyślan. A na tym 
powinno zależeć nam wszystkim.      

MK i PS

cena jednoczłonowa 1 GJ ciepła (netto)

średnia temp. sezonu grzewczego

skumulowana inflacja z lat 2009-2018

ilość dni sezonu grzewczego

średniomiesięczny koszt ogrzania 1m2 
mieszkania (netto) zgodnie z wystawianymi 
przez MPEC fakturami za ciepło

Budynek Nr 1

Budynek Nr 2

Budynek Nr 3

Termomodernizacja - przedsięwzięcia 
(zespół przedsięwzięć) mające na celu 
zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 
energii cieplnej w danym obiekcie budow-
lanym, obejmujące zmiany w strukturze 
budynku (np. wymiana drzwi, okien, docie-
plenie ścian) oraz modernizację instalacji 
i systemów grzewczych.

Termomodernizacja głęboka - komplek-
sowa inwestycja remontowa, prowadząca 
do uzyskania parametrów energetycznych 
i ekologicznych lepszych, niż te wynikające 
z obowiązujących norm technicznych oraz 
z okresu amortyzacyjnego właściwego dla 
poszczególnych elementów budynku.

Przedsięwzięcia termomodernizacyj-
ne - przedsięwzięcia, które prowadzą do 
zmniejszenia zużycia lub start energii (np: 
docieplanie ścian, dachów i stropów, wy-
miana lub remont okien, zainstalowanie 
zaworów termostatycznych, zaizolowanie 
przewodów, zastosowanie automatyki po-
godowej, modernizacja instalacji przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej), powodują 
zmniejszenie kosztów pozyskania energii 
poprzez zamianę źródeł lub nośników 
energii lub zmianę źródeł energii na źró-
dła odnawialne (np. kolektory słoneczne, 
pompy ciepła).

Mostki cieplne (termiczne) – fragmenty 
przegród zewnętrznych budynku charak-
teryzujące się znacznie gorszą izolacyj-
nością termiczną niż sąsiadujące z nim 
elementy budowlane.

CO TO WŁAŚCIWIE ZNACZY
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KRÓTKI PORADNIK JAK PRZYŁĄCZYĆ 
BUDYNEK DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Część użytkowników nieruchomości 
zwraca szczególną uwagę na szybkość 
i bezproblemowość montażu instalacji 
grzewczej. Dla nich najlepszym wyjściem 
będzie ogrzewanie elektryczne. Łatwy 
i szybki montaż urządzeń grzewczych, ich 
podłączenie do istniejącej sieci elektroener-
getycznej i problem rozwiązany. Oczywiście 
pod warunkiem, że nie zwraca się szcze-
gólnej uwagi na wysokość rachunków za 
energię, bo te przy elektrycznej instalacji 
grzewczej potrafią stawiać włosy na głowie. 

Najliczniejsza grupa użytkowników, 
zwracająca szczególną uwagę na koszty 
ogrzewania i niezależność od sieci przesy-
łowych gazu, energii elektrycznej czy cie-
pła, stawia na ogrzewanie paliwami stały-
mi czyli zgromadzonym wcześniej opałem: 
węglem, peletem, drewnem, itp. Ten sposób 
ogrzewania jest z reguły najmniej kosztow-
ny, jednak samo składowanie paliwa potra-
fi być dosyć kłopotliwe, zaś konieczność 
bieżącej obsługi kotła czy pieca jest nie 
tylko uciążliwa, ale i pochłania sporo czasu, 
który można przecież poświęcić bardziej 
interesującym i przyjemniejszym zajęciom 
niż „palenie w piecu”. Nie wspominając już 
o niskiej z reguły sprawności tego typu sys-
temów grzewczych i ich nieekologicznym 
charakterze. 

Wielu za najlepszy sposób ogrzewania 
domów i mieszkań oraz przygotowania 
ciepłej wody uważa kotły zasilane gazem 
ziemnym. I faktycznie, ten sposób ma wie-
le zalet. Jednak aby z niego korzystać ko-
nieczne jest podłączenie nieruchomości do 
sieci gazowej o odpowiednich parametrach, 
zakup i późniejsze eksploatacja kotła, jego 
przeglądy, naprawy, czy też zapewnienie 
odpowiednio wydajnego i niezawodnego 

systemu wentylacji. Pozostaje jeszcze pro-
blem bezpieczeństwa związany z użytko-
waniem indywidualnych urządzeń grzew-
czych zasilanych gazem w budynkach 
wielolokalowych. Pomimo, że na zachowa-
nie zasad prawidłowej i bezpiecznej eks-
ploatacji wspomnianych urządzeń przez 
naszych sąsiadów  mamy wpływ niewielki 
a najczęściej żaden, to od ich postępowa-
nia i odpowiedzialności zależy w ogromnej 
mierze i nasze bezpieczeństwo. Do tego 
wszystkiego dochodzą zagrożenia związane 
z nieszczelnością instalacji, tlenkiem węgla 
oraz sporymi wahaniami cen tego surowca, 
co przekłada się na koszty ogrzewania.

Jest w końcu i rosnąca z każdym ro-
kiem grupa użytkowników nieruchomości, 

którzy stawiają na systemy ogrzewania 
oparte na odnawialnych źródłach ener-
gii: kolektorach słonecznych, panelach 
fotowoltaicznych, czy też pompach cie-
pła. I wydawać by się mogło, że zarówno 
ekologiczny charakter jak i niskie bieżące-
go koszty pozyskiwania energii ze źródeł 
OZE powinny wyraźnie faworyzować te 
rozwiązania. Niestety, są i poważne minu-
sy. Największym jest z pewnością wciąż 
jeszcze stosunkowo wysoki koszt zakupu 
i montażu urządzeń i instalacji tego typu. 
Drugim jest dostępność miejsca, gdyż wła-
ściciele domów, najlepiej z dużym ogro-
dem, dysponują większym wachlarzem 
możliwości wyboru i montażu urządzeń, 
pozwalającym wykorzystać stosunkowo 

Wiele wspólnot mieszkaniowych, właścicieli, współwłaścicieli 
i najemców, zarówno budynków jak i poszczególnych lokali 
mieszkalnych i użytkowych, coraz częściej mierzy się 
z ewentualnością albo i koniecznością zmiany dotychczasowego 
sposobu ogrzewania na inny. Najlepiej bardziej bezpieczny, 
niezawodny, wygodny, ekonomiczny i ekologiczny. I tu pojawia się 
problem, który wybrać? Odpowiedź wbrew pozorom wcale nie jest 
taka prosta i zależy od wielu czynników.

PORADY

Taki sposób ogrzewania z pewnością nie jest najbardziej optymalny...



WYDANIE LOKALNE - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI I CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SP. Z O.O. NR 1(8)/2019

11

dużą powierzchnię dachu na montaż kolek-
torów, czy też ułożenie w ogrodzie oruro-
wania gruntowej pompy ciepła. I tego typu 
instalacja, przy sprzyjających warunkach, 
może zapewnić pokrycie zapotrzebowania 
na ciepło niewielkiego domu. W budynku 
wielolokalowym, położonym z reguły na 
silnie zurbanizowanym terenie, można co 
prawda wykorzystać dach do montażu ko-
lektorów słonecznych, jednak montaż np. 
gruntowej pompy ciepła byłby co najmniej 
bardzo problematyczny, o ile w ogóle moż-
liwy. Poza tym, nawet najnowocześniejsze 
i najbardziej wydajne instalacje OZE możli-
we do zainstalowania w takich warunkach, 
nie są w stanie zapewnić dostatecznej ilo-
ści ciepła. Mogą więc pełnić co najwyżej 
funkcję źródła dobilansowującego - wspo-
magającego inne systemy grzewcze. Do 
rozwiązania pozostają też i inne problemy, 
jak nadmiar ciepła wytwarzanego w lecie 
i wyraźny jego niedobór zimą, malejąca 
z czasem wydajność instalacji, czy w końcu 
wysokie koszty początkowe i zapewnienie 
fachowego serwisu.

Jak więc widać, wybór jest całkiem spo-
ry. A to tylko najbardziej popularne sposoby 
ogrzewania. Każdy z nich ma swoje wady 
i zalety, jednak z reguły o wyborze konkret-
nego źródła ciepła decyduje nie jeden czyn-
nik ale ich kombinacja i znaczenie każdego 
z nich dla danego użytkownika. 

Z naszych obserwacji wynika, że nie-
zależnie od końcowej decyzji, wspomnia-
ny wybór jest wcześniej z reguły dobrze 
przemyślany, skonsultowany i skrupulatnie 

przeliczony. I w tym kontekście bardzo 
cieszy nas fakt, że coraz więcej właści-
cieli, zarządców, administratorów i zarzą-
dów wspólnot mieszkaniowych wybiera 
dla ogrzewania swoich nieruchomości 
Ciepło Systemowe a jeszcze więcej się 
ku takiemu wyborowi skłania, czego po-
twierdzeniem są licznie składane wnioski 
przyłączeniowe.

Nie chcemy w tym miejscu przedstawiać 
zalet ogrzewania Ciepłem Systemowym 
i jego przewag nad innymi systemami. In-
formacje te każdy znajdzie bez większego 
trudu w naszych wydawnictwach, ulotkach 
informacyjnych, na stronie internetowej 
i pozostałych publikacjach. Chcielibyśmy 
natomiast podpowiedzieć, jak się do tego 
zabrać, czyli przedstawić

KRÓTKI PRZEWODNIK PRZYŁĄCZENIA 
OBIEKTU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

z którego dowiecie się Państwo m.in.:
 Kto może się ubiegać o przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej?

 Gdzie i jakie dokumenty należy w tym celu 
złożyć?

 Jak wygląda procedura przyłączenia bu-
dynku do sieci?

 Na jakich warunkach odbywa się 
przyłączenie?

 Ile trzeba na to czekać?
 Jakie koszty w związku z przyłączeniem 
do sieci ponosi odbiorca?

 Jak i przez kogo rozliczane jest ciepło 
ogrzewające poszczególne mieszkania?

O przyłączenie budynku  do miej-
skiej sieci ciepłowniczej może ubiegać 
się każdy, kto posiada tytuł prawny do 
nieruchomości. Najczęściej jest to wła-
ściciel budynku, zaś w przypadku wspól-
not mieszkaniowych zarząd, administra-
tor lub zarządca występujący jednakże 
w imieniu wspólnoty. 

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień 
i komplikacji na kolejnych etapach procesu 
przyłączeniowego, wspólnota mieszkanio-
wa powinna podjąć na samym początku 
stosowną uchwałę upoważniającą daną 
osobę lub podmiot do prowadzenia w jej 
imieniu czynności związanych z przyłącze-
niem budynku do systemu ciepłownicze-
go. Gotowy wzór uchwały MPEC udostępnia 
wszystkim zainteresowanym na swojej ofi-
cjalnej stronie internetowej.

Inicjatywa rozpoczynająca proces 
przyłączeniowy należy zawsze do poten-
cjalnego odbiorcy. Pierwszym krokiem 
jest złożenie wniosku o przyłączenie 
obiektu do sieci ciepłowniczej, za-
wierającego najistotniejsze informacje 

o wnioskodawcy oraz obiekcie którego 
wniosek dotyczy.

Ten element procedury został dla wy-
gody naszych odbiorców maksymalnie 
odformalizowany. Jego przeprowadzenie 
zajmuje nie więcej niż 5-10 minut i można 
to zrobić nie ruszając się sprzed domowego 
komputera. 

Najprościej jest pobrać elektroniczny 
formularz wniosku w formacie pdf, zapisać 
go na dysku komputera, wypełnić przy po-
mocy dowolnego programu do przegląda-
nia plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader) i  
nacisnąć przycisk „Wyślij” zamieszczony na 
końcu formularza. Można też oczywiście wy-
pełnić wniosek „ręcznie” i w formie papiero-
wej przesłać lub złożyć w sekretariacie MPEC. 
Każda forma i sposób złożenia wniosku przy-
łączeniowego jest przez nas akceptowana. 

I to co najistotniejsze - na tym etapie 
nie są potrzebne żadne inne dokumen-
ty dołączane do wniosku, zaś samo jego 
złożenie nie wiąże się z żadnymi opła-
tami z tego tytułu i nie rodzi po stronie 
wnioskodawcy żadnych zobowiązań 
prawnych, finansowych i innych. Zło-
żenie wniosku przyłączeniowego trak-
towane jest jedynie jako wyrażenie 
zainteresowania przyłączeniem nieru-
chomości do sieci ciepłowniczej – proś-
ba o zbadanie przez MPEC możliwości 
wykonania takiego przyłączenia oraz 
określenia ewentualnych warunków 
i terminu realizacji inwestycji. 

Złożenie wniosku rozpoczyna jednak 
formalną procedurę przyłączeniową po 
stronie MPEC. Na początku sprawdzane są 
techniczne, prawne i ekonomiczne możli-
wości przyłączenia danej nieruchomości 
do sieci ciepłowniczej i na tej podstawie 
w ciągu 30 dni roboczych od daty złoże-
nia wniosku, MPEC przedstawia wniosko-
dawcy pisemne stanowisko w tej sprawie. 
Na kolejnym etapie pomiędzy wnioskodaw-
cą i MPEC-em prowadzone są uzgodnienia 
dotyczące takich kwestii jak: termin realiza-
cji inwestycji, orientacyjna trasa przebiegu 
ciepłociągu, przygotowanie pomieszczenia 
do montażu węzła cieplnego, itp. Kompleto-
wana jest również dokumentacja techniczna 
budynku, dokumenty dotyczące jego stanu 
prawnego, pełnomocnictw, itd.

Na podstawie posiadanych dokumentów 
oraz poczynionych wcześniej uzgodnień, 
MPEC przygotowuje i  przesyła wniosko-
dawcy projekt umowy przyłączeniowej 
zawierającej wspomniane uzgodnienia, 
warunki techniczne i warunki realizacji in-
westycji, takie jak m.in. zakres robót jaki zo-
stanie wykonany oraz ich podział pomiędzy 
strony umowy.                                                       



Do czasu podpisania umowy 

przyłączeniowej, wnioskodawca 

może w dowolnym momencie 

zrezygnować z przyłączenia swojego 

obiektu do sieci ciepłowniczej, bez 

ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji 

finansowych i prawnych z tego tytułu.
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   Kolejny etap realizacji inwestycji rozpo-
czyna się po zaakceptowaniu i podpisaniu 
przez wnioskodawcę i MPEC wspomnianej 
już umowy przyłączeniowej. Na tej pod-
stawie MPEC przystępuje do uzgodnienia 
i  sporządzenia dokumentacji technicz-
nej, występuje do odpowiednich insty-
tucji o  wydanie stosownych pozwoleń 
i zezwoleń, po czym rozpoczyna realiza-
cję inwestycji na zasadach i w terminach 
uzgodnionych z  wnioskodawcą, zawar-
tych w  umowie przyłączeniowej. W ra-
mach tego etapu układane jest przyłącze 
ciepłownicze do budynku odbiorcy oraz 
montowany węzeł cieplny o funkcjonalno-
ści i parametrach dostosowanych do jego 
potrzeb. Inwestycję kończy procedura od-
bioru technicznego i przekazania przyłącza 
i węzła cieplnego do eksploatacji,  zawarcie 
umowy sprzedaży ciepła oraz uzgodnienie 
terminu rozpoczęcia dostarczania ciepła. 

Cały etap realizacji inwestycji przygo-
towywany i prowadzony jest przez MPEC, 
który z reguły finansuje też koszty wy-
konania przyłącza oraz węzła cieplnego. 
W szczególnych przypadkach w kosz-
tach przyłączeniowych może partycypo-
wać również odbiorca, jednak kwestie te 
uzgadniane są zawsze w indywidualnych 
negocjacjach. 

Po stronie odbiorcy pozostaje przy-
gotowanie pomieszczenia w którym za-
instalowane zostaną urządzenia węzła 
cieplnego, wykonanie instalacji doprowa-
dzającej ciepło do poszczególnych lokali 
oraz instalacji odbiorczej w lokalach. Prace 
te są przez odbiorcę nie tylko prowadzone 
ale i w całości przez niego finansowane. 

Z reguły większość prac prowadzonych jest 
równolegle, co pozwala maksymalnie skró-
cić czas prowadzenia inwestycji i zminima-

lizować związane z tym niedogodności.
Dla niektórych potencjalnych od-

biorców kluczową kwestią po-
zostaje czas oczekiwania na 
przyłączenie ich nierucho-
mości do sieci ciepłowniczej, 

bo np. „mój kocioł kolejnej zimy 
raczej nie wytrzyma”. Gorzej, że 

niektórzy przypominają sobie 
o tym problemie pod koniec 

lata, oczekując błyska-
wicznej reakcji i natych-
miastowego wykonania 
przyłącza. Niekiedy, 
w szczególnie sprzyja-
jących okolicznościach, 

gdy np. ciepłociąg bie-
gnie „pod oknami” wnio-

skodawcy, możliwe jest 
przyspieszenie procedur i skró-

cenie czasu realizacji inwestycji. Z regu-
ły jednak samo przygotowanie i uzgodnienie 

dokumentacji trwa kilka tygodni a nierzadko 
i kilka miesięcy. Pozostają jeszcze kwestie 
prawne, organizacyjne, wykonawcze, fi-
nansowe i inne, których nie da się załatwić 
„z wtorku na środę”.

Dlatego też apelujemy i prosimy o jak 
najwcześniejsze składanie wniosków 
przyłączeniowych, najlepiej do końca 
września danego roku, gdyż wówczas 
mają one szanse znaleźć się w planie 
inwestycyjnym sporządzanym na rok 
następny a załatwianie niezbędnych 
formalności nie zablokuje realizacji 
inwestycji.

Zdarza się oczywiście, że podłączenie 
danego obiektu czy zespołu obiektów (np. 
osiedla mieszkaniowego) wiąże się z ko-
niecznością znacznej rozbudowy sieci cie-
płowniczej, a co za tym idzie poniesienia 
przez MPEC dużych nakładów finanso-
wych i przygotowania całej góry niezbęd-
nych dokumentów i uzyskania zgód na 
przejście z przyłączem przez poszczegól-
ne działki. Wówczas przygotowanie takiej 
inwestycji może potrwać nawet kilka lat. 

PORADY

PRZEBIEG PROCESU PRZYŁĄCZANIA OBIEKTU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
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Jednak w takich przypadkach cała proce-
dura przeprowadzana jest w uzgodnieniu 
z potencjalnymi odbiorcami, którzy są na 
bieżąco informowani o postępie przygoto-
wań i przewidywanych terminach wyko-
nania inwestycji. Przy obiektach, których 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej wy-
maga ułożenia znacznie krótszych przy-
łączy, a proces ten nie napotyka na istotne 
przeszkody, czas oczekiwania na przyłą-
czenie waha się w przedziale od kilku 
miesięcy do 2-3 lat.

Pozostaje jeszcze problem rozliczeń za 
ciepło, gdyż dla wielu zarządców i admini-
stratorów nieruchomości wielolokalowych 
problemem jest to, jak w sposób przejrzy-
sty, sprawiedliwy oraz zgodny z prawem 
energetycznym podzielić opłaty za ciepło 
naliczone dla całego budynku na poszcze-
gólne lokale w akceptowalnych okresach 
rozliczeniowych a następnie jak te należ-
ności wyegzekwować. Poważny problem 
stanowi też zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania instalacji odbiorczej, 
łącznie z „obsługą awaryjną”. 

Oferta MPEC stanowi 
rozwiązanie tych 
wszystkich problemów  
i obaw! 

Rozliczeniami za ciepło prowadzonymi 
przez MPEC obejmowane są bowiem nie 
tylko budynki ale i poszczególne lokale 
w budynku, z których każdy wyposażany 
jest w indywidualny licznik rejestrujący 
zużycie ciepła w lokalu i objęty odrębną 
umową. Takie rozwiązanie stanowi prak-
tyczne wdrożenie znowelizowanej ustawy 
Prawo energetyczne (art. 45a) i Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/
UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej (art. 9). Jed-
nak w takim przypadku instalacja odbior-
cza w budynku musi być zaprojektowana 
i wykonana w porozumieniu z MPEC-em 
i według przedstawionych przez Spółkę 
wytycznych. 

Podstawę rozliczeń z użytkownikiem 
danego lokalu stanowią wskazania loka-
lowego licznika ciepła (podobnie jak przy 
energii elektrycznej) i na podstawie od-
czytu rzeczywistej ilości zużytego ciepła 
wystawiane są miesięczne faktury. Tak 
więc wszelkie rozliczenia łącznie z egze-
kucją należności prowadzone są pomię-
dzy MPEC-em a właścicielem lub najemcą 
mieszkania czy też lokalu użytkowego i nie 
absorbują administratorów czy zarząd-
ców nieruchomości. W ramach systemu 

kompleksowej obsługi odbiorców, MPEC 
świadczy także usługę eksploatacji in-
stalacji odbiorczej, zarówno w budynku 
jak i poszczególnych mieszkaniach, któ-
rej zakres i warunki świadczenia dostoso-
wywane są w sposób elastyczny do życzeń 
i potrzeb odbiorcy. Całodobowy system 
pracy Pogotowia Ciepłowniczego MPEC 
umożliwia służbom eksploatacyjnym na-
tychmiastową reakcję na nieprawidłową 
pracę lub awarię instalacji grzewczej, zaś 
wysoki poziom kompetencji pracowni-
ków Spółki daje gwarancję fachowości 
i skuteczności wykonywanych prac. Czyli 
kolejny problem zostaje „zdjęty z głowy” 
właściciela budynku, administratora czy 
zarządu wspólnoty mieszkaniowej.      

MK i SP

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu. Wystarczy 10 minut na jego wypełnienie 
i przesłanie drogą elektroniczną http://mpec.przemysl.pl/files/wniosek[1].pdf
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S poglądając na stężenia zanieczysz-
czeń wskazywane przez czujniki co-
raz liczniejszych stacji pomiarowych, 

zainstalowanych także w naszym mieście, 
można odnieść wrażenie, że mówienie 
i pisanie o niskiej emisji, pyłach, benzo(a)
pirenach, wywoływanych przez te czynni-
ki chorobach, spalaniu śmieci, a właściwie 
wrzucaniu do pieca czy kotła wszystkiego, 
co tylko da się spalić, nie ma większego 
sensu, bo i tak nie przynosi to zauważal-
nych, wymiernych efektów. Ale to chyba 
zbyt daleko idąca konstatacja, a każdy kto 
spodziewa się, że po najlepiej nawet przygo-
towanych i przeprowadzonych akcjach in-
formacyjnych smog i zapylenie znikną z ty-
godnia na tydzień czy nawet z roku na rok, 
grzeszy co najmniej ogromną naiwnością. 

I zaraz potem przychodzi refleksja, że 
może jednak to ma sens, że może 5, 10, 100 
kolejnych mieszkańców naszej miejscowo-
ści, plastikową butelkę czy stare kalosze, 
zamiast do pieca wyrzuci po prostu do ko-
sza. Ten efekt trudno zmierzyć a nawet za-
uważyć. Dymiący na czarno komin każdy 
zauważy a wielu  taki widok również i zanie-
pokoi. Kominy z których się nie dymi, szybko 

zamieniają się w mniej lub bardziej estetycz-
ne architektoniczne elementy miejskiego 
krajobrazu, na które mało kto zwraca uwagę.

Ale oprócz „wygaszonych” kominów, da 
się zauważyć jeszcze jedną zmianę, którą nie-
wątpliwie przyniosły prowadzone przez wiele 
organizacji, w tym także przez MPEC akcje in-
formacyjne. To skokowy wręcz wzrost pozio-
mu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Z informacji udzielanych przez rozma-
ite służby, straże i inspekcje wynika nie-
zbicie, że coraz więcej osób zwraca uwagę 
na dym wydobywający się z kominów i nie 
ma żadnych oporów, aby wezwać miejskich 
strażników i poprosić ich o sprawdzenie, czy 
aby na pewno sąsiad pali węglem i drew-
nem a nie np. płytami meblowymi, starymi 
szmatami i butami czy zużytym olejem. I co 
równie ważne – tego typu zachowania nie 
są społecznie piętnowane i traktowane jako 
pieniactwo czy donosicielstwo, ale obrona, 
nie tyle przed uciążliwym zachowaniem 
sąsiada, ile przed bezpośrednim zagroże-
niem z jego strony dla elementarnego, bo 
zdrowotnego bezpieczeństwa. 

Wydawać by się mogło, że to porównanie 
przesadzone, bo jednak sąsiad nie napadł 

na nikogo na ulicy z nożem w ręku, ani nie 
wtargnął z pistoletem do naszego mieszka-
nia. A to, że czas od czasu wrzuci do pieca 
parę starych kaloszy, czy plastikowych bu-
telek, to co najwyżej stwarzanie uciążliwości 
a nie zagrożenie bezpieczeństwa. Otóż nie! 
Uciążliwy to jest sąsiad, który zwykł zbyt 
głośno słuchać muzyki, lub którego pies za 
nic ma ciszę nocną i regularnie budzi sąsia-
dów wyciem i szczekaniem o 5.45. Sąsiad 
traktujący pobliskie śmietniki jako darmowe 
składy opału, którego wartość kaloryczną 
uparł się regularnie testować w domowym 
piecu, coraz częściej postrzegany jest jako 
ten, który nas zwyczajnie zabija, lub w naj-
lepszym razie przyczynia się do pogorsze-
nia naszego stanu zdrowia. Systematycznie, 
dzień po dniu, w sposób niemal niezauwa-
żalny, a przez to jeszcze bardziej podstęp-
ny i niebezpieczny. W dodatku nie ma zbyt 
wiele możliwości aby się skutecznie bronić 
przed efektami takiego zachowania, a sąsia-
dowi myśl, że swoim postępowaniem szko-
dzi i sobie i nam i naszym bliskim, wydaje 
się całkowicie obca. 

I co równie ważne, coraz rzadziej ta-
kie postępowanie wynika z niedostatku, 

SMOG NASZ... PRZEMYSKI
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zwanego dla niepoznaki w oficjalnych do-
kumentach i opracowaniach „ubóstwem 
energetycznym”. 

Są bowiem w Przemyślu dzielnice do-
mów jednorodzinnych zamieszkałych 
niemal w komplecie przez ludzi, których 
sądząc na podstawie ich społeczno-zawo-
dowej pozycji, problem ubóstwa energe-
tycznego raczej nie dotyka. Pomimo tego, 
wielu z nich od lat uparcie testują na sobie, 
swoich najbliższych i sąsiadach zdolność 
do egzystencji w bezpośrednim sąsiedz-
twie komina, z którego wydobywają się 
nie tylko różne PM-y i B(a)P-y ale i związki 
kadmu, ołowiu, rtęci i połowa tablicy Men-
delejewa.  I absolutnie nie namawiamy do 
samodzielnego, empirycznego sprawdza-
nia zgodności powyższego opisu ze stanem 
faktycznym, bo trzeba być wyjątkowo …. no 
powiedzmy niefrasobliwym człowiekiem, 
aby w chłodne zimowy wieczory zapusz-
czać się w te okolice na relaksujący spacer. 
Co więcej, dla postępowania tych ludzi nie 
powinno być żadnego wytłumaczenia czy 
usprawiedliwienia.

Co prawda, już sama wizja wizyty miej-
skiego strażnika kontrolującego palenisko 
i konieczności zapłaty do 5 tys. zł grzywny, 
a nawet kary aresztu od 3 miesięcy do 5 lat 
za spalanie niedozwolonych paliw, na wielu 
wpływa mitygująco, skutecznie zniechęca-
jąc ich do traktowania domowego pieca jako 
spalarni śmieci. Jednak tego typu sankcje 
powinny być stosowane wówczas, gdy inne 
środki dyscyplinujące nie przynoszą efektu. 
W wielu przypadkach sankcje nakładane na 
„winowajców” nie rozwiązują problemu, a co 
najwyżej go pogłębiają. Nietrudno bowiem 
zauważyć, że nie wszyscy „dymią” z głupoty, 
złośliwości, złej woli albo z chęci mszczenia 
się na zdrowiu sąsiadów a  przy okazji wła-
snym i swoich bliskich. Czasami wynika to 
z niefrasobliwości, ubóstwa, niezaradności 
i wielu innych przyczyn.

Jeśli więc widzimy, że komin w domu 
sąsiada przywołuje nieodparte skojarze-
nia z XIX wiecznym parowcem lub prze-
mysłowym kombinatem, lepiej podejść, 
porozmawiać, uświadomić, że takim 
postępowaniem szkodzi i sobie i nam. 
Poinformować, że zostały uruchomione 
programy proekologiczne i inne możli-
wości prawno-finansowe, pozwalające 
rozwiązać problem ze sposobem ogrze-
wania i ograniczyć związane z tym kosz-
ty. Może trzeba będzie pomóc, pokiero-
wać do osób i instytucji, które udzielą 
wyczerpujących informacji, czy też 
pomogą wypełnić i złożyć odpowiedni 
wniosek lub pomogą wystarać się o inny 
rodzaj potrzebnego wsparcia. Efekty 
zmiany sposobu ogrzewania odczujemy 

wszyscy, i sąsiad i my i nasi bliscy. Brak 
efektów również. A dodatkowo możemy 
zyskać zwyczajną wdzięczność i sąsiedz-
ką życzliwość. Wszystkim to się opłaci.

Wielu w tym momencie spyta zapewne, 
co MPEC robi aby ograniczyć wspomnia-
ny problem? Przecież podłączenie do sieci 
ciepłowniczej to najlepsze remedium na 
dymiące kominy i smog w mieście! To oczy-
wiście prawda, jednak problem z przyłącze-
niem do sieci jest o wiele bardziej skompli-
kowany niż się na pierwszy rzut oka wydaje.  

Obserwując dachy przemyskich kamie-
nic i wznoszące się nad nimi setki a wła-
ściwie grubo ponad 1000 kominów, które 
nie dymią nawet w najbardziej chłodne 
dni, moglibyśmy rzec, parafrazując sien-
kiewiczowskiego Zagłobę, że „my to, nie 
chwaląc się, sprawiliśmy”. Byłaby to jednak 
zwyczajna megalomania, od czego jesteśmy 
jak najdalsi. Sformatowany pod mieszkań-
ców Przemyśla i prowadzony od kilkuna-
stu lat „Program Uciepłownienia Starówki” 
przyniósł wymierne efekty w postaci do-
prowadzenia Ciepła Systemowego do ok. 
900 mieszkań zlokalizowanych w centrum 
Przemyśla, a ogrzewanych wcześniej pie-
cami węglowymi. Zdajemy sobie jednak 
sprawę z tego, że nawet przy istniejącym 
stanie infrastruktury ciepłowniczej, niewy-
korzystany potencjał wciąż jest ogromny. 
Do rzadkości nie należy niestety sytuacja, 
gdy budynek został przyłączony do sieci 
ciepłowniczej, instalacja doprowadzająca 
ciepło do każdego z mieszkań wykonana, 
a z Ciepła Systemowego korzystają miesz-
kańcy zaledwie kilku czy kilkunastu miesz-
kań. Czasami połowa a czasami 1/3 miesz-
kańców z różnych powodów wciąż korzysta 

z niskoemisyjnych źródeł ciepła, chociaż 
czyste Ciepło Systemowe jest dosłownie za 
drzwiami. Nie da się jednak nikogo przy-
łączyć do sieci ciepłowniczej wbrew jego 
woli. A takich mieszkań, w których zmianę 
sposobu ich ogrzewania można by było 
przeprowadzić niemal z dnia na dzień jest 
w naszym mieście kilkaset. I bez podjęcia 
skoordynowanych działań przez kompe-
tentne i powołane do tego urzędy i insty-
tucje, sytuacja raczej szybko się nie zmieni.

Inną sprawą jest przyłączanie budyn-
ków do systemu ciepłowniczego w ścisłym 
tego słowa znaczeniu, związane z budową 
przyłączy, węzłów cieplnych, itd. Od lat, 
przycinając inne wydatki, inwestujemy 
znaczne środki w rozbudowę sieci i nowe 
przyłączenia. Efektem tego jest m.in. wzrost 
wolumenu zamówionej mocy cieplnej do 
poziomu 74 MW, czyli wielkości notowanej 
ostatnio …… 20 lat temu. I to pomimo, że 
w tym okresie wiele budynków przyłączo-
nych do sieci zostało poddanych termomo-
dernizacji a ich energochłonność znacznie 
zredukowana. Jednak rozbudowa systemu 
ciepłowniczego jest przedsięwzięciem bar-
dzo kosztownym a środki jakie na ten cel 
przeznaczamy, czyli ok. 2,5 mln zł rocznie są 
daleko niewystarczające w stosunku do po-
trzeb. Sytuację mogłaby poprawić moder-
nizacja układu wytwarzania ciepła, o czym 
więcej pisaliśmy w nr 2(7)/2018 i uzyskanie 
statusu „efektywnego systemu ciepłowni-
czego”, co umożliwiłoby naszemu przed-
siębiorstwu ubieganie się o zewnętrzne 
wsparcie finansowe na ten cel. A jak będzie? 
Zobaczymy …..     

MK i SP
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MPEC I ARCHEOLOGIA

Pisząc o inwestycjach rozwojowych i podłączaniu nowych, 
niejednokrotnie interesujących bądź nietypowych obiektów 
do sieci ciepłowniczej, mamy świadomość tego, że uwagę 
czytelników najczęściej zwraca efekt końcowy, parametry 
techniczne czy aspekt ekologiczny. O wiele mniejsze 
zainteresowanie budzi natomiast etap realizacji inwestycji, 
bo i najczęściej nie ma się nad czym zbytnio rozwodzić. No 
chyba, że prace przy układaniu ciepłociągu prowadzone są 
w ścisłym, historycznym centrum 1000-letniego miasta, 
takiego jak Przemyśl. Taką właśnie inwestycję wykonał 
przemyski MPEC w roku 2018, w ramach której ułożonych 
zostało 430 m sieci ciepłowniczej.  

ZABYTKI

Wówczas to każde przysłowiowe wbicie 
łopaty odbywa się pod czujnym okiem ar-
cheologa a wyłaniające się z wykopu relikty 
dawno zapominanych budowli, poddawa-
ne są wielogodzinnym oględzinom i szcze-
gółowym pracom dokumentacyjnym. 
Z reguły tego typu sytuacje budzą zainte-
resowanie licznych przechodniów i miesz-
kańców miasta oraz nieskrywany zachwyt 
lokalnych historyków i archeologów. 

Dla naszego przedsiębiorstwa jako pro-
wadzącego inwestycję, sytuacja taka często 
jednak oznacza wstrzymanie prac, niejed-
nokrotnie konieczność przeprojektowania 
trasy przebiegu sieci, a przez to wydłużenie 
całej procedury inwestycyjnej oraz rosną-
ce koszty całego przedsięwzięcia a także 
zniecierpliwienie i narzekania mieszkań-
ców na wlokące się prace. Ale oczywiście 
rozumiemy, akceptujemy i całkowicie 

popieramy troskę o historyczne dziedzic-
two Przemyśla i zmierzające w tym kierun-
ku działania podejmowane przez służby 
konserwatorskie.

Podczas realizowanej w roku 2018 bu-
dowy przyłącza ciepłowniczego do Szko-
ły Podstawowej Nr 11 przy ul. Władycze, 
natrafiliśmy na dobrze zachowane „frag-
menty muru ceglanego i ceglano-kamien-
nego, przechodzącego w murek kamienny 
o szerokości korony ok. 90 cm i długości ok. 
5,7 m, zbudowany z 1 warstwy kamieni po-
sadowionych na glinianym podłożu.” Były 
to najprawdopodobniej fragmenty zburzo-
nych podczas II wojny światowej budyn-
ków, tak barwnie i sugestywnie opisanych 
przez Feliksa Mantela w książce „Wachlarz 
wspomnień” oraz o wiele starszego bruku. 
Z uwagi na ich historyczną wartość, trasa 
przebiegu ciepłociągu została skorygowa-
na, co umożliwiło zachowanie fragmentu 
odkrytych budowli.

Jednak szczególne zainteresowanie, 
zarówno archeologów, służb konserwator-
skich, jak i przechodniów wzbudziły od-
kopane przy okazji układania ciepłociągu 
na styku ul. Franciszkańskiej, Jagiellońskiej 
i Placu na Bramie relikty muru obronnego 
i tzw. Bramy Lwowskiej. Jak czytamy w pro-
tokole komisji z 19.10.2018r. „Mur Bramy 
Lwowskiej – został odkryty na długości 220 
cm z nierówno zachowaną koroną (…) Na 
głębokości poniżej 90 cm od korony muru 
znajduje się ozdobny kamienny daszek, XVII-wieczny Przemyśl wg sztychu  Brauna i Hogenberga z 1617 roku
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ustawiony ukośnie do lica. (…) Opisywany 
mur stanowi północne ramię wschodniej 
Bramy Miejskiej Lwowskiej. Mur miejski 
– został odkryty na głębokości 110 cm od 
obecnej brukowanej nawierzchni jezdni. 
Niewielki fragment muru miejskiego t.j. za-
rejestrowany na głębokości ok. 70 cm poni-
żej zachowanej korony muru lica południo-
wego Bramy Lwowskiej, został dostawiony 
do muru bramy. (…) Obydwa mury zostały 
zbudowane w podobny sposób t.j. w wątku 
gotyckim z cegieł o różnych wymiarach.” 

Precyzyjny i dosyć hermetyczny język 
urzędniczego protokołu z całą pewnością 
nie oddaje jednak historycznej wartości 
„wykopaliska” i emocji jakie ono wywołuje 
u lokalnych miłośników historii. I trudno 
się dziwić, bo wiedzieć o istnieniu histo-
rycznych budowli a nawet znać ich dokład-
ną lokalizację, a móc na własne oczy zoba-
czyć tkwiące w ziemi od setek lat relikty, 
czy ich dotknąć, to zupełnie inne, unikalne 
wręcz doświadczenie. Tym bardziej, że taka 
okazja zdarza się naprawdę bardzo rzadko.

Tak tylko dla porządku przypomnij-
my, że opisywane relikty Bramy Miejskiej 
Lwowskiej, zwanej też Senatorską oraz 
muru miejskiego łączącego wspomnia-
ną Bramę Lwowską z położoną nieopodal 
(obecnie styk ul. Jagiellońskiej i Przecznicy 
Wałowej) Basztą Rymarską, to relikty frag-
mentu umocnień obronnych Przemyśla, 
wznoszonych od lat 30 XVI w. przez nie-
mal sto lat.

Impulsem do decyzji o budowie nowych 
umocnień broniących miasta (wcześniej 
miasto broniły umocnienia ziemne i pali-
sady), był najazd na Przemyśl hospodara 
wołoskiego Stefana Wielkiego w 1498r. 

podczas którego miasto zostało zdobyte, 
splądrowane i spalone a pięciu francisz-
kańskich zakonników nabitych na pale 
przed miejskim ratuszem. Tę rzeź upamięt-
nia umieszczone w kościele oo. Franciszka-
nów ścienne malowidło. 

Pierwsze wzmianki o budowie Bramy 
Lwowskiej pochodzą z roku 1527, jednak 
prace budowlane ruszyły na dobre dopie-
ro w roku 1542. Prace przy fortyfikacjach 
miejskich prowadzono również w innych 
częściach miasta, otaczając murem obron-
nym z 9 basztami partie zabudowy od stro-
ny północnej, południowej i wschodniej. 
Kryzys, który dotknął Przemyśl już w la-
tach 30 XVII wieku i trwał do połowy wie-
ku XVIII spowodował wstrzymanie prac 

fortyfikacyjnych. Dlatego też zachodnia 
część nie doczekała się murów obronnych, 
pozostając przy wałach ziemnych, parka-
nach i fosie, zaś istniejące już umocnienia, 
pozbawione remontów i napraw, z każdym 
rokiem coraz bardziej podupadały. 

Już 4 lata po I rozbiorze Polski, austriac-
ki rząd zaborczy nakazał wyburzenie mu-
rów obronnych. Realizację owej uchwały 
wykonano w latach 70 i 80 XVIII wieku, 
zaś Bramę Lwowską rozebrano jako jedną 
z pierwszych budowli. Jak podaje Mieczy-
sław Orłowicz, w napisanym ponad sto lat 
temu „Przewodniku po Przemyślu”, „Mimo 
protestów mieszczan rozebrano i mury 
Przemyśla, zasypano rów, nie oszczędza-
jąc ani bram, ani baszt. Nie założono też 
wzorem Krakowa na ich miejscu plantacyi, 
lecz rozparcelowano je na place budowla-
ne i zabudowano, a kamienice lewej stron 
ulicy Basztowej, Słowackiego, Jagielloń-
skiej i Wybrzeża oparte są o fundamenta 
dawnych murów.” Faktycznie, same mury 
rzadko burzono, najczęściej dobudowywa-
no do nich powstające wzdłuż wspomnia-
nych ulic kamienice, lub traktując je jako 
elementy ogrodzeniowe czy mury oporo-
we. Gruz rozbiórkowy posłużył natomiast 
do zasypania fosy i wytyczenia wzdłuż 
rozebranych murów nowych arterii komu-
nikacyjnych: w kierunku Dobromila i prze-
prawy mostowej na Sanie, czyli obecnych 
ulic Jagiellońskiej i Słowackiego. 

To jak wyglądała Brama Lwowska (Porta 
Leopolis) w XVII w. oraz zespół umocnień 
a także ówczesna panorama Przemyśla 
można zobaczyć na weducie zamiesz-
czonej w roku 1617 w VI tomie dzieł Je-
rzego Brauna, która co prawda niezbyt 
precyzyjnie odwzorowuje szczegóły   

Budowa ciepłociągu przy ul. Franciszkańskiej i Pl. na Bramie

Relikty murów obronnych i Bramy Lwowskiej
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  architektoniczne wielu przemyskich bu-
dowli, ale … nie chodzi przecież o detale 
a dosyć ogólne wyobrażenie. Wspomnia-
ne umocnienia obronne widnieją również 
na kilku obrazach „przemyskiego Matej-
ki”, czyli współczesnego przemyskiego 
malarza Mariana Jerzego Fidy, jednak ich 
wygląd wzorowany był bez wątpienia na 
wspomnianych źródłach z epoki.

Ukończona Brama Lwowska, która sta-
nowiła dosyć okazałą, kilkunastometrową 
budowlę obronną, była główną bramą 
wjazdową do miasta od strony wschodniej 

(z tzw. traktu Dobromilskiego). Wjazd od-
bywał się po zwodzonym moście, prze-
rzucanym nad mokrą fosą miejską. Oprócz 
Bramy Lwowskiej, do miasta można się 
było dostać przez dwie inne bramy: Wodną 
(zwaną też Krakowską) i Grodzką, ale jedy-
nie od wschodu do zachodu słońca, kiedy 
to bramy zamykano i wjazd do miasta porą 
nocną był mocno utrudniony.

Jeszcze na początku XXI wieku nieznana 
była dokładna lokalizacja Bramy Lwowskiej. 
Dopiero podczas prac prowadzonych w tym 
rejonie w roku 2004 fundamenty Bramy 

Lwowskiej zostały częściowo odkopane, 
przebadane i zadokumentowane zaś jej 
przybliżony zarys oznaczono na wymienia-
nej wówczas nawierzchni czerwoną kostką 
brukową. Prace przy rozbudowie systemu 
ciepłowniczego prowadzone przez MPEC 
w tym rejonie w roku 2018 były kolejną 
okazją do odkrycia i obejrzenia reliktów tak 
ważnej dla historii miasta budowli obronnej. 

Niewiele osób jednak wie, że nawet 
dzisiaj każdy może … przejść przez Bra-
mę Lwowską i pospacerować uliczkami 
XVII-wiecznego Przemyśla. Oczywiście 
nie tak dosłownie a jedynie wirtualnie, ale 
zawsze to coś. Na stronie https://youtu.
be/T0t2n6vz3EU została zamieszczona 
praca dyplomowa Anny Kamyckiej – film 
w technologii 360o przedstawiający Prze-
myśl z przełomu wieków XVII i XVIII z jego 
charakterystycznymi budowlami i ukła-
dem urbanistycznym, odtworzonym z dużą 
skrupulatnością na podstawie zachowa-
nych map, planów, malowideł i innych do-
kumentów z tamtego okresu. 

W kolejnym numerze naszego Maga-
zynu opiszemy inne, nie mniej interesu-
jące odkrycia archeologiczne poczynione 
w trakcie budowy sieci ciepłowniczej na 
terenie Przemyśla w ciągu kilkunastu ostat-
nich lat.      

MK. 

Serdecznie dziękujemy pani Magdale-
nie Krzemińskiej z Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej za pomoc merytoryczną 
przy pisaniu niniejszego artykułu.

Relikty murów obronnych i Bramy Lwowskiej

XVII-wieczny Przemyśl na filmie Anny Kamyckiej

Odkopane przy układaniu ciepłociągu relikty muru 

i kamiennego bruku przy ul. Władycze
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PRZEMYSKIE ZABYTKI OGRZEWANE  
CIEPŁEM SYSTEMOWYM  
KLASZTOR DOMINIKANEK

W poprzednim numerze 
MCS-a, w cyklu „Przemyskie 
zabytki ogrzewane Ciepłem 
Systemowym” opisaliśmy 
zlokalizowany przy ul. 
Kościuszki budynek byłego 
klasztoru oo. Bonifratrów. 
Dzisiaj zajmiemy się innym 
obiektem posakralnym, 
a mianowicie położonym 
w sąsiedztwie nieistniejącej 
już Bramy Grodzkiej, 
stanowiącej istotny 
element XVI-wiecznych 
obronnych murów miejskich, 
budynkiem byłego klasztoru 
Zgromadzenia Zakonnego 
Sióstr Dominikanek, 
noszącym obecnie adres 
Grodzka 8.

Budynek klasztoru ss. Dominikanek, 
podobnie jak wspomniany już klasztor oo. 
Bonifratrów, oprócz wartości architektonicz-
nej, ma dla wielu mieszkańców Przemyśla 
równie wielką, jeśli nie większą wartość hi-
storyczną i … sentymentalną. Ale po kolei.

Historia przemyskiego konwentu sióstr 
Dominikanek sięga roku 1595, kiedy to do 
Przemyśla przybyły siostry Magdalena Do-
brostańska i Jadwiga Tarłówna. 

Na przełomie XVI i XVII w. przemyskie 
dominikanki zakupiły lub otrzymały w for-
mie darowizn a następnie połączyły ze sobą 
kilka sąsiednich parceli, położonych przy 
Bramie Grodzkiej, po czym teren ten został 
odgrodzony od sąsiedniego kompleksu 
kościelno-klasztornego męskiego zgro-
madzenia dominikanów wybudowanym 
w latach 1606 – 1610 murem. W tym okre-
sie rozpoczęły się także prace nad budową 
nowego domu zakonnego, które zostały 
zakończone w roku 1620. Dominikanki były 
wówczas pierwszym w Przemyślu i drugim 
w całej diecezji przemyskiej klasztorem 
kontrreformacyjnym.

Z klauzurowym klasztorem Dominika-
nek wiąże się głośna historia dwukrotne-
go uprowadzenia z niego mniszki Leonory 
Szczawińskiej, chorążanki wyszogrodzkiej 
przez młodego szlachcica Samuela Kur-
dwanowskiego. Całą tę barwną i nieco dra-
matyczną historię, która rozegrała się w la-
tach 1634 – 1635 opisał Władysław Łoziński 
w książce „Prawem i Lewem”.

W latach 1664 -1666, w sąsiedztwie 
budynku klasztornego, w miejscu gdzie 
obecnie znajduje się brama wjazdowa, zo-
stał wybudowany skromny, ale interesu-
jący architektonicznie murowany kościół 
pw. św. Katarzyny z Sieny. Kościół z fasadą 
zwróconą w stronę ul. Grodzkiej posiadał 
trzy snycerskie ołtarze, dwie zakrystie, 
ambonę i zakonną kryptę grobową. Kon-
sekracja kościoła miała miejsce dopiero 
w roku 1693, gdyż zakonnicom brakowało 
wcześniej środków finansowych na jego 
wyposażenie.

Tak funkcjonujący kompleks kościelno-
-klasztorny sióstr Dominikanek przetrwał 
do roku 1782, kiedy to, podobnie jak wiele 

innych zakonów, został zniesiony na mocy 
dekretu kasacyjnego cesarza Józefa II. 
Wówczas to w budynku klasztornym urzą-
dzono magazyn, zaś wspomniany kościół, 
po roku 1800 rozebrano. 

Przez prawie cały wiek XIX budynek 
klasztorny służył jako „Militärhospital”, czyli 
c.k. szpital wojskowy dla żołnierzy austriac-
kiego garnizonu w Przemyślu. Wraz z roz-
budową Twierdzy Przemyśl w II poł. XIX w. 
a w ślad za tym zwiększoną liczebnością 
garnizonu, budynek poklasztorny, pomimo 
nadbudowanego w połowie XIX w. drugiego 
piętra, okazał się za mały do swojej funkcji, 
w związku z czym w 1888 r. szpital wojsko-
wy przeniesiono do nowo wybudowanego 
na ten cel kompleksu przy ówczesnej ul. 
Dobromilskiej (obecnie Słowackiego), zaś 
w budynku przy ul. Grodzkiej 8 urządzono 
w 1890r. kasyno wojskowe dla przemyskie-
go garnizonu. Funkcję tę budynek pełnił 
niemal nieprzerwanie do roku 1979.

W kasynie wojskowym bywali m.in. na-
stępcy tronu monarchii austriackiej a nawet 
sam cesarz Franciszek Józef I, wizytujący  

Budynek klasztoru Sióstr Dominikanek w roku 2018.
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  przemyską twierdzę. W marcu 1915 r. po 
poddaniu twierdzy Rosjanom, w eksklu-
zywnym jak na ówczesne czasy budynku 
kasyna odbyła się dekoracja przez cara Mi-
kołaja II oficerów i żołnierzy zasłużonych 
w walkach o Twierdzę Przemyśl, po czym 
zorganizowano wystawne przyjęcie na 
cześć monarchy. 

W latach międzywojennych w budynku 
klasztoru ss. Dominikanek, oprócz wojsko-
wego kasyna, mieściły się także m.in. dwie 

dobrze zaopatrzone biblioteki i czytelnia 
z których korzystali zarówno wojskowi, jak 
i cywilni mieszkańcy Przemyśla, szkółka dla 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz siedzi-
by licznych stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych. W pięknie urządzonej sali balowej, 
oprócz przedstawień teatralnych, odbywały 
się natomiast ekskluzywne bale oraz zaba-
wy noworoczne i karnawałowe, na których 
bawiła się ówczesna elita Przemyśla i najwy-
żsi dowódcy wojskowi. Bardzo często bale 

te miały charakter dobroczynny, a dochód 
z nich uzyskiwany przeznaczany był na cele 
charytatywne.

W jednej sali spotkali się tu wówczas 
m.in. dowodzący obroną Przemyśla. gen. Jan 
Chmurowicz, gen. Kazimierz Orlik-Łukoski 
– dowódcza GO „Południe”, gen. Boruta-Spie-
chowicz, dowodzący GO „Boruta”, gen. Kazi-
mierz Sosnkowski, dowodzący całym Fron-
tem Południowym i wielu innych oficerów, 
którzy znaleźli swoje miejsce na kartach pu-
blikacji o II wojnie światowej. Ten fragment 
historii budynku upamiętniają umieszczone 
na jego elewacji pamiątkowe tablice.

Po odbudowaniu z wojennych zniszczeń, 
budynek klasztoru nadal pełnił funkcję 
Wojskowego Klubu Garnizonowego. W la-
tach 50 XX w. w dawnej sali balowej urzą-
dzono kino „Kosmos”, które funkcjonowało 
do 2008 r. 

W późniejszym okresie w budynku klu-
bu garnizonowego urządzona została także 

Grodzka 8 - początek XX wieku

Sala balowa kasyna garnizonowego - pocz XX w.

ZABYTKI

We wrześniu 1939 r. 

w budynku tym mieściły 

 się m.in. dowództwo  

obrony Przemyśla  

stanowisko dowodzenia 

 Frontem Południowym  

oraz dowództwo  

Grupy Operacyjnej „Południe”. 
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ekspozycja poświęcona Twierdzy Przemyśl. 
Znalazło tu swoją siedzibę również kilka 
stowarzyszeń odwołujących się do militar-
nych tradycji naszego grodu. W roku 2009, 
po ponad 200 latach, budynek przestał peł-
nić „funkcje wojskowe” i został przekazany 
Gminie Miejskiej Przemyśl. 

Od roku 2013 r. w budynku ma swoją 
siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna, prze-
niesiona z budynku byłej synagogi przy ul. 
Słowackiego. Dawna sala balowa, która od-
zyskała swój blask, wykorzystywana jest na-
tomiast w charakterze sali ślubów Urzędu 
Stanu Cywilnego w Przemyślu.

Pod względem architektonicznym i este-
tycznym budynek byłego klasztoru ss. Do-
minikanek prezentuje się obecnie bardzo 
okazale. Jednak swój obecny wygląd za-
wdzięcza on licznym przebudowom i zmia-
nom wprowadzanym na przestrzeni minio-
nych 400 lat a w szczególności gruntownym 
pracom remontowo-konserwatorskim prze-
prowadzonym w latach 2012-2013.

Klasztor ss. Dominikanek wykonany zo-
stał z cegły. Podczas jego budowy wykorzy-
stano zachodni odcinek miejskiego muru 
obronnego. Pierwotnie był to budynek 
jednopiętrowy, dwuskrzydłowy. Ok 1850r. 
nadbudowany o II piętro, zaś na pocz. lat 90 
XIX w. gruntownie przebudowany, z prze-
znaczeniem na klub oficerski. Poszerzono 
wówczas skrzydło południowe o dodatko-
wy trakt, na parterze, w dawnym refektarzu 
urządzono kasyno, zaś na piętrze okazałą, 
zdobioną artystycznie salę balową. Wybu-
dowano także paradną, neorenesansową 
klatkę schodową i hall recepcyjny. W 1930 r. 
odbudowano skrzydło zachodnie, które po 
zniszczeniach wojennych zostało rozebrane 
w roku 1950 a następnie fragmentarycznie 
odbudowane w latach 1979-1988. Podczas 
ostatniego remontu (2012-2013) skrzydło bu-
dynku od ul. Waygarta zostało wyburzone 

a w jego miejscu powstał nowoczesny 
obiekt, dostosowany do pełnionej funkcji 
bibliotecznej.

Pierwotny barokowy styl budowli wi-
doczny jest jeszcze w pozostałości refek-
tarza i korytarza w południowym skrzy-
dle. W eklektycznej elewacji frontowej 
można natomiast dostrzec poszczególne 
fazy przebudowy budynku. Parter w sty-
lu nawiązującym do rozwiązań renesan-
sowych, boniowany, z diamentowymi 

płycinami oddzielającymi starszą, połu-
dniowo-zachodnią część budynku od póź-
niejszej południowo-wschodniej.

Powyżej bonie ułożone pionowo w for-
mie pilastrów na wysokości dwóch kon-
dygnacji. Na trzeciej kondygnacji cha-
rakterystyczne okna w formie okulusów, 
otoczonych opaskami, wpisane w kwadra-
towe, profilowane pola.

Wewnątrz budynku możemy podziwiać 
odrestaurowaną, wspomnianą już salę ba-
lową, w której odtworzono zarówno kolo-
rystykę, wyposażenie, jak i detale architek-
toniczne. W dawnym refektarzu urządzono 
natomiast nowoczesną czytelnię. 

Podczas prac remontowych prowadzo-
nych po II wojnie światowej, w budynku zo-
stała wykonana m.in. instalacja centralnego 
ogrzewania. Po częściowym odbudowaniu 
zachodniego skrzydła kompleksu, podczas 
gruntownego remontu 1979-1988, ulokowa-
no w nim ogrzewającą obiekt kotłownię wę-
glową, która funkcjonowała do roku 2005, 
kiedy to do budynku została doprowadzo-
na sieć ciepłownicza a w miejscu kotłowni 
powstał nowoczesny, dwufunkcyjny węzeł 
cieplny. Po dostosowaniu jego parametrów 
i lokalizacji do nowych warunków związa-
nych z przebudową zachodniego skrzydła, 
od 2013r. dostarcza on Ciepło Systemowe, 
służące zarówno do ogrzewania całego 
kompleksu jak i przygotowania dla jego 
użytkowników ciepłej wody. 

Budynek przy ul. Grodzkiej 8 – dawny 
klasztor ss. Dominikanek został wpisany do 
rejestru zabytków dopiero 6 czerwca 1983r. 
pod nr rej. A–413.      

MK

Serdecznie dziękujemy pani Magdale-
nie Krzemińskiej z Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej za pomoc merytoryczną 
przy pisaniu niniejszego artykułu.

Kotłownia ogrzewająca budynek do roku 2005 oraz zastępujący kotłownię nowoczesny węzeł cieplny.
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INWESTYCJE MPEC  
W LATACH 2018 – 2019

Podobnie jak w poprzednich wiosenno/letnich 
wydaniach naszego Magazynu, także i tym razem 
chcielibyśmy Państwu pokrótce przedstawić 
zrealizowane w roku ubiegłym inwestycje związane 
z rozbudową systemu ciepłowniczego oraz plany 
i zamierzenia w tym zakresie na rok 2019.

Tradycyjnie zaczniemy od inwestycji zre-
alizowanych przez nasze przedsiębiorstwo 
w roku 2018. A nie był to pod tym względem 
rok łatwy, zarówno ze względu na stopień 
prawnego i technologicznego skompliko-
wania realizowanych zadań inwestycyjnych, 
jak i znaczny wzrost kosztów materiałów 
i wykonawstwa. 

Największą i najbardziej perspektywicz-
ną inwestycją MPEC zrealizowaną w roku 
2018 był I etap rozbudowy systemu cie-
płowniczego w rejonie ulic Ratuszowa, 
Kazimierza Wielkiego, Władycze i Plac 
na Bramie. W jej efekcie ułożono 430 m.b. 
sieci ciepłowniczej i zamontowano węzeł 
cieplny ogrzewający Szkołę Podstawową 
Nr 11 przy ul. Władycze. Elementem tej in-
westycji była również budowa przyłącza 
wysokoparametrowego do budynku przy 

ul. Kazimierza Wielkiego 26, dzięki czemu 
uzyskano znaczną poprawę parametrów hy-
draulicznych i warunków pracy fragmentu 
systemu ciepłowniczego ogrzewającego 
budynki przemyskiej Starówki. Stworzyło 
również możliwość przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej pozostałych budynków usy-
tuowanych pomiędzy ulicami: Franciszkań-
ską, Kazimierza Wielskiego i Serbańską.

Realizacja tej inwestycji, do przeprowa-
dzenia której MPEC przygotowywał się już 
od kilku lat, kosztowała łącznie ok. 1,3 mln zł 
i została sfinansowana z uzyskanego na ten 
cel kredytu. Rozbudowa sieci ciepłowniczej 
w tym rejonie miasta była absolutnie nie-
zbędna dla planowanego w horyzoncie kilku 
lat kompleksowego uciepłownienia kilku-
dziesięciu kamienic położonych w kwartale 
ulic: Władycze, Komisji Edukacji Narodowej, 

Basztowa, Słowackiego i Plac na Bramie oraz 
kilkunastu kolejnych budynków zlokalizowa-
nych przy ul. Franciszkańskiej i Jagiellońskiej. 

Ten kierunek rozwoju systemu ciepłow-
niczego, głównie ze względu na jego pro-
ekologiczny charakter, jest bardzo istotny dla 
naszego przedsiębiorstwa, ale przede wszyst-
kim dla mieszkańców centrum Przemyśla, 
chcących oddychać czystszym powietrzem.

Kolejną ważną, przede wszystkim z eko-
logicznego punktu widzenia inwestycją 
była budowa węzła cieplnego w budyn-
ku przy ul. Ratuszowej 7 oraz doprowa-
dzenie Ciepła Systemowego do dwóch 
sąsiednich budynków przy ul. Plac Rybi 
1 i 2. Jednak wskutek opóźnień w budo-
wie instalacji odbiorczych przez wspólnoty 
mieszkaniowe, dopiero pod koniec obec-
nego a najpóźniej w sezonie grzewczym 
2019/2020 ponad 20 mieszkań w w/w bu-
dynkach ogrzewanych będzie nie węglowy-
mi piecami grzewczymi a czystym Ciepłem 
Systemowym, a to oznacza kilkadziesiąt 
dymiących kominów mniej i to w samym 
centrum naszego miasta!

Proekologiczny charakter miało tak-
że doprowadzenie Ciepła Systemowego 
do kilku mniejszych budynków na terenie 
Przemyśla przy ul.: Barskiej 3, Chopina 2A, 
Traugutta 3 i 29-go Listopada 17, ogrzewa-
nych dotychczas niskoemisyjnymi źródłami 
ciepła, czyli najczęściej zwykłymi węglowy-
mi piecami grzewczymi.

Jedną z większych i bardziej kosztow-
nych ubiegłorocznych inwestycji MPEC, któ-
rej łączny koszt wyniósł ok. 270 tys. zł, było 
przyłączenie do systemu ciepłowniczego 
budynku Zespołu Szkół Salezjańskich przy 
ul. Św. Jana 3 oraz wybudowanie przyłącza 
ciepłowniczego do sąsiedniego budynku ple-
banii, co w przyszłości umożliwi montaż wę-
zła i szybkie rozpoczęcie dostarczania ciepła.

INWESTYCJE

Dawna Salezjańska Szkoła Organistowska przy ul. Św. Jana 3. Dworskiego 8
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Oprócz Szkoły Podstawowej Nr 11, naj-
większą „mocowo”  inwestycją rozwojową 
zrealizowaną w roku 2018 było doprowa-
dzenie Ciepła Systemowego do budynku 
wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Tar-
nawskiego 14, dzięki czemu ogrzewająca 
budynek kotłownia gazowa została zastą-
piona estetycznym, niewielkim, wydajnym 
i bezpiecznym węzłem cieplnym. Koszt re-
alizacji tej inwestycji wyniósł 105 tys. zł, zaś 
wielkość mocy zamówionej przez nowego 
odbiorcę – 130 kW. 

Na zamianę dotychczasowej kotłowni 
gazowej na Ciepło Systemowe zdecydował 
się również administrator budynku MOPS-
-u położonego przy ul. Leszczyńskiego 
3. Inwestycja ta była o tyle łatwa do wyko-
nania, że nie wymagała budowy przyłącza 
ciepłowniczego. Zostało ono doprowadzone 
do budynku w roku 2011, przy okazji budowy 
sieci ciepłowniczej do kompleksu budynków 
szkolnych położonych przy końcu ul. Dwor-
skiego. Koszt przyłączenia wspomnianego 

budynku do systemu ciepłowniczego, obej-
mujący zakup i montaż węzła cieplnego wy-
niósł łącznie ok. 54 tys. zł.

Warto zwrócić uwagę, że administra-
torzy trzech powyższych budynków, tj. 
przy ul. Św. Jana 3, Leszczyńskiego 3 
i Tarnawskiego 14 zdecydowali się za-
stąpić dotychczasowe gazowe i olejowe 
systemy grzewcze właśnie Ciepłem Sys-
temowym. Taką decyzję z reguły poprze-
dzają dosyć szczegółowe analizy porów-
nawcze końcowych kosztów ogrzewania. 
Dokonane wybory potwierdziły w naszej 
ocenie użytkową atrakcyjność i koszto-
wą konkurencyjność Ciepła Systemowe-
go w porównaniu z innymi sposobami 
ogrzewania. 

Oprócz tego, do kilku kolejnych budyn-
ków: przy ul. Żeromskiego 6, Wyczół-
kowskiego 4 i Goszczyńskiego 7 oraz 
nowoczesnych mieszkalnych budynków 
wielolokalowych powstających przy ul. 
Goszczyńskiego i Leszczyńskiego zostały 

wybudowane przyłącza ciepłownicze. 
Pozwoli to na ogrzewanie wspomnianych 
obiektów podczas prowadzonych w nich 
prac budowlanych i instalacyjnych, a po 
zasiedleniu, na komfortowe i bezpieczne 
ogrzewanie mieszkań i przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej.

Łącznie w roku 2018 na inwestycje 
rozwojowe MPEC przeznaczył 3,2 mln zł. 
zaś sumaryczna wielkość zamówionej 
mocy cieplnej przyłączonych w ramach 
realizacji inwestycji obiektów wyniosła 
ponad 1 MW.

Rok 2019 pod względem planów i za-
mierzeń inwestycyjnych, w dużej mierze 
będzie uzależniony od wyników naboru 
wniosków w ramach programu parasolo-
wego RPO – „Ekologiczny Przemyśl” oraz 
zakresu i kosztów prac koniecznych do 
wykonania w źródle ciepła – ciepłowni 
Zasanie. Dlatego też finalny kształt progra-
mu i harmonogram jego realizacji mogą ulec 
mniej lub dalej idącym modyfikacjom.              

Św. Jana 3

Wybrzeże M. Focha 5Racławicka 5



MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

24

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Wydawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 
ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 
670 74 02, fax: 16 670 53 84, 

www.mpec.przemysl.pl  

Zespół redakcyjny:  
Marek Król, 
Sławomir Płoszaj,  
Piotr Szymański,  

Kontakt z redakcją:  
mpec@mpec.przemysl.pl

Fotografie:  
Marek Król

   Największymi pod względem wielkości 
mocy przyłączeniowej inwestycjami zapla-
nowanymi na rok 2019 będzie przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej budynków, które 
dopiero powstają: sal gimnastycznych 
przy Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. 
Borelowskiego i I LO przy ul. Słowackie-
go,  budynku strzelnicy BOSG przy ul. Mic-
kiewicza oraz czterech wielolokalowych 
budynków mieszkalnych, przy ul. Biesz-
czadzkiej, Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, 
Goszczyńskiego 7B oraz Leszczyńskiego. 
Do dwóch ostatnich budynków przyłą-
cza ciepłownicze zostały doprowadzone 
w roku ubiegłym, zaś jeszcze w bieżącym 
sezonie grzewczym, tj. 2018/2019 zostaną 
zamontowane węzły cieplne i uruchomione 
ogrzewanie obiektów, początkowo jedynie 
na cele budowlane a od najbliższego sezo-
nu grzewczego na cele mieszkalno-bytowe.

Kolejnym budynkiem mieszkalnym 
przewidzianym do przyłączenia do syste-
mu ciepłowniczego w roku bieżącym jest 
budynek przy ul. Kraszewskiego 7, który 
był przewidziany do przyłączenia w roku 
ubiegłym, jednakże z przyczyn technicz-
no-prawnych inwestycja ta została prze-
sunięta na rok 2019.

Do sieci ciepłowniczej zostaną przyłą-
czone także dwa budynki parafii św. Józefa 
(oo. Salezjanów) przy ul. Św. Jana: budynek 
mieszczący obecnie zespół szkół salezjań-
skich (b. Salezjańska Szkoła Organistow-
ska) i budynek parafialny (ob. filia Biblioteki 
Publicznej), budynek Schroniska dla Bez-
domnych Mężczyzn przy ul. Focha 12 oraz 
powstały przed kilkunastoma laty budynek 
przy ul. Dworskiego 8, mieszczący obecnie 
placówkę banku Santander. 

Najważniejszymi zaplanowanymi na rok 
2019 inwestycjami, z punktu widzenia eko-
logicznego, będzie przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej trzech budynków, ogrzewa-
nych dotychczas niskoemisyjnymi źródła-
mi węglowymi: przy ul. Focha 5, Krasiń-
skiego 51 oraz Racławickiej 5.

Na rok 2019 zaplanowanych zostało 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej łącznie 
23 budynków, w tym 11, do których przy-
łącza ciepłownicze wybudowano w latach 
ubiegłych. Nakłady na ten cel wyniosą ok. 
1,5 mln zł zaś przyrost mocy z tytułu inwe-
stycji rozwojowych szacujemy na ok. 1,2-1,4 
MW

Oprócz tego na rok 2019 przewidzia-
ne jest przeprowadzenie szeregu prac 

inwestycyjnych, które nie wiążą się bezpo-
średnio z przyłączeniem do systemu cie-
płowniczego nowych budynków, jednak 
poprawiają techniczne i hydrauliczne wa-
runki pracy sieci ciepłowniczej, indywidu-
alizują regulację parametrów ogrzewania, 
jak również umożliwią w nieodległej przy-
szłości większe dociążenie całego systemu 
bez obaw o pogorszenie tym samym klu-
czowych charakterystyk pracy sieci.

Prowadzone będą także prace nad 
przygotowaniem dokumentacji projek-
towej i wykonawczej kluczowych inwe-
stycji związanych z rozbudową systemu 
ciepłowniczego, zaplanowaną na lata  
2020 – 2022.      

INWESTYCJE

Focha 12

Krasińskiego 51

Wydawnictwo przygotowane we współpracy 
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej  
Spółka z o.o. w Przemyślu 
37-700 Przemyśl ul. Kopernika 58


