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CIEPŁO 

Jak zostać odbiorcą
ciepła systemowego . Krok 1

osoba zainteresowana składa „Wniosek o przyłącze-
nie do sieci ciepłowniczej obiektu”.
Formularz wniosku można pobrać ze strony interne-
towej www.mpec.przemysl.pl, wydrukować, wypełnić  
i złożyć w siedzibie spółki osobiście lub przesłać pocz-
tą. wniosek można również złożyć w formie elektro-
nicznej, wypełniając formularz zamieszczony na stro-
nie internetowej spółki.

złożenie wniosku nie rodzi po stronie wnioskodawcy 
żadnych zobowiązań finansowych i prawnych.. Krok 2. 

Nasi pracownicy przeprowadzą wstępną analizę moż-
liwości przyłączenia do sieci a następnie skontaktują 
się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia dalszego po-
stępowania. . Krok 3.

w przypadku, gdy istnieją prawne, techniczne oraz 
ekonomiczne możliwości wykonania inwestycji, mpec 
przedstawi wnioskodawcy warunki techniczne doty-
czące przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. . Krok 4.

po uzgodnieniu warunków technicznych, mpec przed-
stawi wnioskodawcy do akceptacji lub ewentualnych 
negocjacji projekt umowy przyłączeniowej.

Uwaga! Do czasu podpisania umowy przyłączenio-
wej, mają Państwo prawo zrezygnować z przyłączenia 
swojego obiektu do sieci ciepłowniczej bez ponosze-
nia żadnych opłat z tego tytułu. . Krok 5.

po zawarciu umowy przyłączeniowej, strony realizują 
inwestycję wg uzgodnień zawartych w treści umowy.. Krok 6.

po wykonaniu inwestycji, strony zawierają umowę 
sprzedaży ciepła i określają termin rozpoczęcia dosta-
wy ciepła systemowego.

mieszkaniowa stacja cieplna
Najlepsze rozwiązanie  

dla budynków wielolokalowych

Mieszkaniowa stacja cieplna, to niewielkie urządzenie 
ciepłownicze montowane dla każdego lokalu, zasilane 
ciepłem systemowym lub z innego źródła ciepła, słu-
żące do indywidualnego przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i centralnego ogrzewania dla tego lokalu.

Jest to w chwili obecnej najnowocześniejsze rozwiązanie 
techniczne umożliwiające każdemu użytkownikowi:
> niezależne korzystanie z centralnego ogrzewania  

i ciepłej wody użytkowej;
> indywidualny dobór mocy do własnych potrzeb;
> indywidualne opomiarowanie i rozliczanie ilości zu-

żytego ciepła;
> sprawowanie kontroli nad ilością oraz harmonogra-

mem poboru ciepła;
> włączenie i wyłączenie ciepła w dowolnej chwili;
> utrzymanie stałego komfortu cieplnego w mieszkaniu.

system mieszkaniowych stacji cieplnych, oprócz es-
tetycznego wyglądu, bezpieczeństwa użytkowania  
i zautomatyzowanego, bezobsługowego charakteru, 
zapewnia również wymierne oszczędności finansowe 
wynikające ze znacznej redukcji strat ciepła. 

> możliwością współpracy z innymi systemami grzew-
czymi (np. instalacjami solarnymi);

> bezpieczeństwem użytkowania;
> dużą sprawnością i niską awaryjnością; 

umożliwiają korzystanie z zalet ciepła systemowego 
mieszkańcom nawet niewielkich domów jednorodzin-
nych.
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miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej 
 w przemyślu sp. z o.o.

ul. płowiecka 8, 37-700 przemyśl

Telefon: 16 670-41-53, Fax:  16 670-53-84
email: mpecprzemysl@pro.onet.pl

w sprawie przyłączenia obiektów  
do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z:

Działem Rozwoju i Inwestycji
Przemyśl ul. Płowiecka 8, I piętro, pok.  nr 16 - 19

Tel. 16 670-41-53 wew. 246 – 249
e-mail: techniczny@mpec.przemysl.pl

Więcej informacji dotyczących Ciepła Systemowego
znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszego  

przedsiębiorstwa, pod adresem www.mpec.przemysl.pl
oraz na stronach internetowych: www.cieplosystemowe.pl

www.ppcs.cieplosystemowe.biz • www.sezongrzewczynieistnieje.pl

Zgłoszenia awarii
Pogotowie Ciepłownicze 993

lub tel. awaryjny - 16 670-03-71 lub 519-147-071

kompaktowy węzeł cieplny
wygodne rozwiązanie dla domów 

jedno i wielorodzinnych.

węzły tego typu przeznaczone są do zastosowań w in-
stalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użyt-
kowej oraz układach wentylacyjnych (nawiewu ciepłe-
go powietrza).

Niewielka moc urządzeń, małe gabaryty oraz minimal-
ne wymagania dotyczące warunków i miejsca montażu 
połączone z ich niewątpliwymi zaletami:
> elektroniczną regulacją temperatury ogrzewania  

i ciepłej wody użytkowej;
> możliwością współpracy z pokojowymi regulatorami 

temperatury;
> możliwością elastycznego kształtowania charakte-

rystyki grzewczej;

oferta innych usług 
świadczonych przez mpec w przemyślu sp. z o.o.
> budowa i montaż sieci, przyłączy, węzłów cieplnych  

i wewnętrznych instalacji odbiorczych;
> eksploatacja, remonty, konserwacja i regulacja sieci 

ciepłowniczych, węzłów cieplnych, kotłowni lokal-
nych i wewnętrznych instalacji odbiorczych;

> chemiczne czyszczenie rurowych i płytowych wy-
mienników ciepła;

> lokalizacja uszkodzeń rurociągów preizolowanych;
> montaż, regulacja i konserwacja urządzeń automa-

tyki węzłów cieplnych;
> pomiary termowizyjne i wykonywanie zdjęć kamerą 

termowizyjną;
> prace tokarskie i spawalnicze; 
> projektowanie z zakresu sieci, przyłączy i instalacji 

ciepłowniczych;
> doradztwo techniczne z zakresu ciepłownictwa oraz 

doboru i eksploatacji urządzeń ciepłowniczych.
> doradztwo w zakresie współpracy instalacji ciepła sys-

temowego z alternatywnymi systemami grzewczymi.

zespół mieszkaniowych  
stacji cieplnych

DLA PRZEMYŚLA

kompaktowy 
 węzeł cieplny



ciepło
to jeden z najważniejszych czynników tworzą-
cych nasz komfort środowiskowy, nad którym, gdy 
wszystko prawidłowo funkcjonuje, właściwie się 
nie zastanawiamy. chcielibyśmy, aby w naszym  
mieszkaniu było ciepło, zaś ciepła woda była do-
stępna zawsze gdy jej potrzebujemy. zależy nam 
też na tym, aby wykorzystywana metoda ogrzewa-
nia była jak najbardziej ekonomiczna, wygodna, 
bezpieczna, niezawodna a na dodatek przyjazna 
środowisku naturalnemu. 

Najlepszą odpowiedzią na te oczekiwania jest 
ciepło systemowe – konkurencyjne cenowo, 
dostępne przez cały rok bezobsługowe ogrze-
wanie, tworzące komfortowe warunki w domu  
i w pracy. 

Jeżeli ogrzewasz swój dom ciepłem pochodzącym  
z pieców, kotłów węglowych lub innych źródeł ciepła 
wymagających czasochłonnej i kłopotliwej obsługi, 

Jeżeli ciepłą wodę przygotowujesz przy pomocy pod-
grzewaczy gazowych, elektrycznych lub innych niezbyt 
wygodnych i mało wydajnych systemów grzewczych.

Jeżeli masz już tego wszystkiego dosyć... 

Skorzystaj z naszej oferty i...
ZAMIEŃ PIEC NA MPEC 

CIEPło SySTEMoWE
To nowoczesny i przyjazny środowisku sposób  

ogrzewania i podgrzewu wody, dostępny przez cały rok. 

Z Ciepła Systemowego korzysta już 
 prawie 15 milionów Polaków.

w przemyślu ciepło systemowe ogrzewa w chwili 
obecnej już ponad 570 budynków. 

szczegóły znajdziecie państwo na stronie inter-
netowej naszego przedsiębiorstwa pod adresem  
www.mpec.przemysl.pl

oBEJRZyJ - ZAPyTAJ – PRZEMyŚL - SKoRZySTAJ

CZAS NA CIEPło SySTEMoWE 
W TWoIM DoMU

Dlaczego Ciepło Systemowe?

Bo JEST NIEZAWoDNE
ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła sys-
temowego, oprócz  technologii gwarantuje pra-
wo energetyczne. 

wytwarzanie ciepła oparte jest przede wszystkim na 
polskich surowcach energetycznych, co uniezależnia 
nas od międzynarodowej polityki, zmiany kursów wa-
lut, itp.

Bo JEST WygoDNE
dla użytkownika - bezobsługowe. o serwis 
dbają służby techniczne naszego przedsiębior-

stwa oraz całodobowe pogotowie ciepłownicze. 
 

Bo JEST EKoLogICZNE
proces scentralizowanej produkcji ciepła pod-
dawany jest ścisłym kontrolom, mającym na 

celu utrzymanie surowych norm ochrony środowiska. 
każdy kolejny budynek ogrzewany ciepłem systemo-
wym to redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
oraz wzrost komfortu środowiskowego mieszkańców.
 
Bo JEST ELASTyCZNE

parametry pracy urządzeń ciepłowniczych oraz 
dostarczanego ciepła są dostosowywane do in-
dywidualnych preferencji odbiorców. istnieje 

również możliwość współdziałania z innymi systemami 
grzewczymi, np. instalacjami solarnymi, pompami ciepła.

Bo JEST oSZCZęDNE
Użytkownik kontroluje ilość pobieranego ciepła, 
zaś automatyka pogodowa optymalizuje jego 
parametry. stabilne ceny paliw oraz stała kon-

trola kosztów znacznie obniżają dynamikę wzrostu cen. 

Bo JEST BEZPIECZNE
Źródło ciepła – ciepłownia zasanie oddalone 
jest od miejsc pobytu ludzi. 
korzystanie z ciepła systemowe nie stwarza 

dla jego użytkowników zagrożenia wybuchem, zacza-
dzeniem, porażeniem prądem czy też pożarem.

ciepło systemowe to:

. atrakcyjna cena
uwzględniając porównywalny standard obsługi, 
ogrzewanie obiektu ciepłem systemowym jest od 
kilku do kilkunastu procent tańsze niż ogrzewanie 
gazem ziemnym oraz do kilkudziesięciu procent 
tańsze od ogrzewania olejowego i elektrycznego.
ogrzewanie ciepłem systemowym jest natomiast nie-
znacznie droższe (do kilkunastu procent) niż ogrzewa-
nie węglowe (bez uwzględniania kosztów składowania 
opału, częstszego malowania mieszkań, przeglądów  
i czyszczenia instalacji spalinowych, itp.). . miesięczne okresy rozliczeniowe
faktury wystawiane na podstawie rzeczywistego 
zużycia ciepła w miesięcznych cyklach rozlicze-
niowych pozwalają na bieżącą kontrolę wydatków, 
racjonalizację zużycia ciepła i zapobiegają powsta-
waniu kłopotliwych „niedopłat”.. brak konieczności składowania opału
użytkownik uzyskuje nie tylko dodatkową prze-
strzeń, która służyłaby do składowania węgla, 
drewna czy też oleju opałowego, ale likwiduje nie-
bezpieczeństwo zapłonu składowanych paliw.. montaż urządzeń ciepłowniczych poza mieszka-
niem odbiorcy
likwidacja pieców węglowych i olejowych oraz boj-
lerów na ciepłą wodę nie tylko zwiększa powierzch-
nię użytkową lokalu, ale znacznie podnosi jego es-
tetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo.. niepotrzebne przewody spalinowe i dymowe
korzystanie z ciepła systemowego nie tylko redu-
kuje koszty związane z przeglądami i konserwacją 
instalacji spalinowej i dymowej, ale umożliwia bez-
pieczne ogrzewanie obiektów w których instalacja 
ta nie istnieje lub jest trwale niedrożna.. pogotowie ciepłownicze 24 h/dobę
niemal natychmiastowe usuwanie awarii przez pra-
cujące nieprzerwanie służby techniczne naszego 
przedsiębiorstwa.
awarie, konserwacje, remonty, części zamienne - to 
zmartwienie dostawcy ciepła systemowego a nie 
jego użytkownika.

mieszkaniowe stacje cieplne – to centralne ogrze-
wanie i ciepła woda użytkowa z jednego urządzenia, 
umożliwiającego odrębne zasilanie, opomiarowanie 
i rozliczanie poszczególnych lokali.

> komfort cieplny przez cały rok. 
określony odgórnie tzw. „sezon grzewczy” to dla 
usługi ciepła systemowego pojęcie archaiczne.  
w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych 
opartych na systemie mieszkaniowych stacji ciepl-
nych, użytkownik sam decyduje o terminie włączenia 
i wyłączenia ciepła. 
możliwość utrzymania całorocznego komfortu ciepl-
nego w mieszkaniu przez cały rok to nie tylko kwe-
stia dobrego samopoczucia. ma to znaczenie także 
dla stanu technicznego budynku (brak zawilgoce-
nia, wychłodzenia i zagrzybienia) oraz zdrowia jego 
mieszkańców. odpowiednia temperatura w miesz-
kaniach pozwala uniknąć przeziębień, szczególnie  
w okresach przejściowych, a więc wiosną i jesienią.

> bezpłatną analizę wykorzystania mocy cieplnej oraz 
doradztwo w zakresie prawidłowego doboru jej wiel-
kości dla poszczególnych obiektów.

> miesięczne rozliczenia za ciepło z możliwością do-
konywania przedpłat w miesiącach letnich (w wyso-
kości ustalonej przez odbiorcę), co pozwala uniknąć 
płacenia wysokich rachunków w okresie zimowym.

> doradztwo, pomoc techniczną i przystosowanie „kla-
sycznego” układu grzewczego w budynku  (piony 
ciepłownicze, licznik ciepła na cały budynek, rozli-
czanie w oparciu o podzielniki ciepła lub ogrzewaną 
powierzchnię) do systemu decentralnego, opartego 
na mieszkaniowych stacjach cieplnych.

Jak wynika z przeprowadzanych corocznie ankiet 
badania satysfakcji Klientów, osoby które zdecydo-
wały się zmienić system ogrzewania swoich lokali 
(budynków), nie żałują podjętych decyzji i inwestycji  
z tym związanych.  

co oferujemy:

> przejrzyste procedury oraz elastyczne zasady przyłą-
czania obiektów do sieci ciepłowniczej;

> wykonanie przyłącza do budynku oraz węzła ciepl-
nego na koszt naszego przedsiębiorstwa;

> pomoc techniczną i prawną oraz doradztwo dotyczą-
ce projektu i wykonania wewnętrznej instalacji od-
biorczej;

> kompleksową obsługę (eksploatację i konserwację) 
urządzeń i wewnętrznej instalacji odbiorczej;

> doradztwo w zakresie współdziałania instalacji cie-
pła systemowego oraz alternatywnych systemów 
grzewczych, opartych m.in. na oze (instalacje solar-
ne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, itp.);

> Nowoczesne rozwiązania technologiczne – indywi-
dualny charakter


