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Co dalej z przemyskim 
ciepłownictwem
Nowe energetyczno-klimatyczne regulacje 
prawne sprawiły, że w ciągu kilku najbliższych lat 
przemyską energetykę cieplną, podobnie jak niemal 
cały sektor ciepłowniczy, czekają głębokie zmiany 
technologiczne i spore inwestycje proekologiczne. 

TEMAT NUMERU

Faktura za ciepło

Dla wielu odbiorców to dokument  bardzo skompli-
kowany a wyszczególnione w niej opłaty i sposób 
ich wyliczania to czarna magia w czystej postaci. 
Pomagamy rozszyfrować ten tajemniczy  
dokument. 
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CO DALEJ   
Z PRZEMYSKIM  
CIEPŁOWNICTWEM

Od wielu lat, zarówno krajowe jak i unijne 
energetyczno-klimatyczne regulacje prawne 
zmierzają do radykalnego ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Ten godny wsparcia 
cel ma zostać osiągnięty poprzez dekarbonizację 
energetyki - zastąpienie węgla bardziej 
ekologicznymi paliwami oraz wzrost efektywności 
energetycznej. 
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W ostatnim czasie proces ten, wsparty instrumentami fi-
nansowymi i prawnymi, wykorzystywanymi bardziej 
do wywierania presji niż wspomagania transformacji 

energetyki (w tym ciepłownictwa) zgodnie z założeniami „pakietu 
zimowego”, znacznie przyspieszył. Co istotne, nadchodzące zmia-
ny nie ominą również systemu wytwarzania  Ciepła Systemowego 
w naszym mieście.

Ponieważ prawidłowe funkcjonowanie przemyskie-
go scentralizowanego systemu ciepłowniczego to 
„sprawa” nie tylko pracowników MPEC-u czy też 
lokalnych władz samorządowych, ale przede 
wszystkim kilkudziesięciu tysięcy mieszkań-
ców Przemyśla korzystających na co dzień 
z Ciepła Systemowego, dlatego też chcieliby-
śmy pokrótce przedstawić Państwu zarówno 
stan obecny, regulacje prawne wymuszające 
w najbliższej przyszłości zmiany technolo-
giczne procesu wytwarzania ciepła, jak rów-
nież przewidywany zakres zmian i skutki ich 
wprowadzenia. 

AKTUALNY STAN PRAWNY
Klimatyczno-energetyczne ramy funkcjonowania energetyki (również 
cieplnej) określa kilka istotnych aktów prawnych, zarówno unijnych, 
jak i krajowych, transponujących wspomniane regulacje do polskiego 
porządku prawnego. Najważniejsze z nich to Dyrektywa IED, przyję-
te na jej podstawie Konkluzje BAT dla LCP, Dyrektywa MCP, Prawo 
ochrony środowiska oraz wydane na jej podstawie tzw. „standardy 
emisyjne”. Nieco upraszczając, zgodnie z powyższymi regulacjami 
źródła spalania paliw zostały podzielone na trzy grupy: 

 źródła małe – o mocy cieplnej poniżej 1 MW, 
 średnie  - o mocy od 1 do 50 MW (MCP), 
 duże  - o mocy powyżej 50 MW (LCP).

Regułą jest, że im większe źródło, tym bardziej restrykcyjnymi 
wymogami emisji zanieczyszczeń zostało obłożone. 

Prawdziwy przełom dla ciepłownictwa stanowiło opublikowa-
nie w sierpniu 2017 r. tzw. Konkluzji BAT, które oprócz szeregu 

innych regulacji i zaleceń, takich jak ciągły pomiar emito-
wanych zanieczyszczeń oraz stosowanie wysokospraw-

nych jednostek wytwórczych, zawierają przede 
wszystkim restrykcyjne obostrzenia dotyczące 
dopuszczalnych wielkości emisji do powietrza 
pyłów oraz innych gazów i zanieczyszczeń dla 

tzw. dużych obiektów energetycznego spalania 
(LCP), czyli instalacji spalania paliw, których 

całkowita moc dostarczona w paliwie wynosi 
co najmniej 50 MW. 

Obiektem takim jest m.in. zasilająca prze-
myski system ciepłowniczy ciepłownia Za-

sanie, traktowana jako źródło zintegrowane, 
co oznacza, że źródło ciepła - ciepłownia Zasa-

nie nie jest rozdzielane na poszczególne jednostki wytwórcze tj. 
kotły ale traktowane jako jedna całość tj. cała emisja jaka „wędruje” 
z poszczególnych kotłów do jednego wspólnego komina.

CIEPŁOWNICTWO W POLSCE
Obecnie ponad 80% systemów ciepłowniczych w polskich 
miastach, podobnie jak przemyski system ciepłowniczy, opar-
tych jest na kotłach węglowych. Zaletą takiego rozwiązania 

Zaplanowana na lata 2021-22 
modernizacja ciepłowni 

Zasanie, w zależności od 
wariantu modernizacyjnego 

pochłonie od kilku do 
kilkunastu milionów zł.
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Prezes Zarządu 

Energoekspert Sp. 

z o.o. z Katowic 

na spotkaniu 

z przedstawicielem 

Zgromadzenia 

Wspólników 

- Zastępcą 

Prezydenta 

Miasta Przemyśla 

Grzegorzem 

Hayderem 

i Zarządem 
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analizę wariantów 

modernizacyjnych 
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są krajowe zapasy surowca, co z reguły 
wpływa pozytywnie na ich dostępność 
i stabilność cenową. Niemniej jednak, aby 
spalać węgiel w celach energetycznych 
musi on spełniać odpowiednie wyma-
gania jakościowe, a tu pojawia się z kolei 
problem dostępności paliwa o odpowied-
nich parametrach. Dodatkowo spalanie 
węgla wiąże się niestety z dosyć wysoką 
emisją zanieczyszczeń. Aby można było 
mówić o ekologicznym spalaniu węgla 
należałoby zastosować wysokospraw-
ne instalacje oczyszczania, teoretycznie 
nawet na poziomie 98%, ale ich budowa 
i eksploatacja wiąże się z wysokimi na-
kładami finansowymi, które tak czy ina-
czej przełożą się na cenę końcową ciepła 
lub energii elektrycznej. Podsumowu-
jąc można by stwierdzić, że wymagane 
prawem radykalne ograniczenie emisji 
można osiągnąć na dwa sposoby: budu-
jąc nowoczesne, bardzo skuteczne, ale 
i bardzo drogie instalacje oczyszczania 
spalin albo zastępując jednostki węglo-
we kotłami opalanymi gazem lub innymi, 
bardziej ekologicznymi paliwami. 

Duże utrudnienia w tej transformacji 
stanowią naturalne ograniczenia syste-
mów ciepłowniczych i obsługujących je 

przedsiębiorstw. Z jednej strony lokalny 
charakter ich działalności, stanowiący 
barierę rozwojową i popytową, z drugiej 
zaś konkurencyjne otocznie rynkowe, 
na którym potencjalny odbiorca ma do 
wyboru inne nośniki energii i urządze-
nia grzewcze. Do tego dochodzi dosyć 
„sztywny gorset taryfowy” nakładany 
przez prawo energetyczne i Urząd Regu-
lacji Energetyki, znacznie ograniczający 
elastyczność działania przedsiębiorstw 
ciepłowniczych 

Te i wiele innych uwarunkowań po-
wodują, że każde z przedsiębiorstw cie-
płowniczych, w tym przemyski MPEC, 
musi znaleźć własny, optymalny sposób 
dostosowania technologii wytwarzania 

ciepła do nieustannie zaostrzanych norm 
środowiskowych. 

PRZEMYSKI SYSTEM CIEPŁOWNICZY
Wytwarzanie ciepła w ciepłowni Zasanie 
odbywa się obecnie w 4 kotłach węglowych 
o  łącznej mocy 80,15 MW (szczegółowa 
specyfikacja zawarta jest m.in. w Raporcie 
za rok 2017 dostępnym na stronie interne-
towej MPEC) spełniających tzw. standardy 
emisyjne, czyli maksymalne poziomy emi-
sji zanieczyszczeń określone w pozwole-
niu zintegrowanym i tzw. „rozporządzeniu 
emisyjnym”. 

Aktualne standardy emisyjne dla jedno-
stek wytwórczych ciepłowni Zasanie przed-
stawia poniższa tabela.                                       

W medialnych przekazach dotyczących zagadnień unijnej 
polityki energetyczno-klimatycznej, szczególnie w kontekście 
ograniczania emisji zanieczyszczeń, często pojawiają określe-
nia: pakiet zimowy, MCP, LCP, IED, BREF, BAT-AEL, konkluzje BAT 
i wiele innych. Rozszyfrujmy więc niektóre tajemnicze skróty. 

„Pakiet zimowy” to dosyć pojemny zestaw obowiązujących, 
zmienianych, jak i projektowanych regulacji prawnych oraz re-
form zorientowanych na transformację energetyki w kierunku 
czystej energii, przy równoczesnym utrzymaniu konkurencyj-
ności UE w tym zakresie. Głównymi założeniami pakietu zimo-
wego są: nadanie priorytetu efektywności energetycznej, rozwój 
energetyki odnawialnej (OZE) oraz gwarancje prawne uczciwe-
go traktowania konsumentów energii. Najważniejsze regulacje 
„pakietu zimowego” to nowa dyrektywa w sprawie promowania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz zmiany dyrektyw o efek-
tywności energetycznej (2012/27/UE), o charakterystyce ener-
getycznej budynków (2010/31/UE).
Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018, poz. 799 z późn. zm.)
Standardy emisyjne - rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla nie-
których rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018, poz. 680)
MCP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2193 
z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycz-
nego spalania.
IED - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2010/75/
UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zinte-
growane zapobieganie zanieczyszczeniom i  ich kontroli).
LCP – duże obiekty energetycznego spalania (duże źródło) 
o mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW, rozumianej jako ilość 
energii wprowadzanej w paliwie do źródła spalania paliw w jed-
nostce czasu.
Konkluzje BAT - Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2017/1442 
z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca  konkluzje dotyczące  naj-
lepszych dostępnych  technik (BAT) w odniesieniu do dużych  
obiektów  energetycznego spalania (LCP) zgodnie z dyrektywą  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. W przeciwień-
stwie do dyrektyw IED i MCP, które zostały przetransponowane 
do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy 
Prawo ochrony środowiska, Konkluzje BAT dla LCP nie wymagają 
implementacji do prawa krajowego, zaś ich postanowienia wiążą 
bezpośrednio państwa członkowskie UE od momentu publikacji 
w Dzienniku Urzędowym UE.
BREF – dokumenty referencyjne zawierające obszerne opraco-
wania dotyczące najlepszych dostępnych technik dla danego 
rodzaju działalności, opracowywane przez międzynarodowe 
zespoły ekspertów w danej dziedzinie, tzw. Techniczne Grupy 
Robocze. W odróżnieniu od Konkluzji BAT, BREF-y nie mają cha-
rakteru wiążącego prawnie.

CO TO WŁAŚCIWIE ZNACZY?

Emisje [mg/Nm3]

kocioł: SO2 NOX PYŁ

WR 25 1300 400 400

WR 25 1300 400 400

WR 10 1300 400 100

WR 12 1300 400 100
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   Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2022 r. ciepłownia Zasanie 
korzysta z tzw. derogacji ciepłowniczej, czyli odroczenia obowiąz-
ku stosowania bardziej restrykcyjnych norm emisji zanieczysz-
czeń. Pozostając w grupie LCP, zgodnie z Konkluzjami BAT od 1 
stycznia 2023 r. musiałaby jednak spełniać  jako zintegrowane 
źródło ciepła poniższe standardy emisyjne liczone „na kominie”: 

Nawet pobieżne porównanie restrykcyjnych wymogów 
prawnych z obecnym poziomem emisji zanieczyszczeń z in-
stalacji ciepłownia Zasanie wykazało konieczność radykal-
nego ograniczenia ich wielkości a tym samym szybkiej i głę-
bokiej modernizacji układu wytwarzania ciepła. 

Analizowane obecnie przez organy Spółki opracowania prze-
widują kilka wariantów modernizacyjnych, obejmujących zarówno 
wymianę jednostek wytwórczych, wprowadzenie miksu paliwo-
wego, jak również dywersyfikację źródeł zasilania sieci ciepłowni-
czej. Każdy wariant poddawany jest szczegółowej analizie, zarówno 
pod kątem koniecznych do poniesienia dla jego realizacji nakła-
dów inwestycyjnych, jak i ceny uzyskanego w ten sposób ciepła. 

Równolegle pomiędzy MPEC-em a dużymi zewnętrznymi pod-
miotami prowadzone są rozmowy dotyczące budowy źródeł ciepła 
w różnych technologiach i wykorzystujących różne paliwa. Najbar-
dziej zaawansowane są negocjacje prowadzone z PGNiG TERMIKA, 
dotyczące budowy na terenie ciepłowni Zasanie jednostki kogene-
racyjnej (wytwarzającej w skojarzeniu ciepło i prąd) o mocy 5 MWe 
/ 5 MWt oraz ewentualnie dodatkowych jednostek wytwarzających 
ciepło, zasilanych gazem ziemnym. 

Nie zagłębiając się zbytnio w technologiczno-ekonomiczne 
szczegóły można stwierdzić, że w zależności od wybranego wa-
riantu koszty modernizacji układu wytwarzania ciepła w latach 
2021-22, które będzie musiała ponieść nasza Spółka, wyniosą od 
kilku do kilkunastu milionów złotych. Koszty te z całą pewnością 
znajdą swoje odzwierciedlenie w cenie Ciepła Systemowego, po-
dobnie jak rosnące ceny paliw i uprawnień do emisji CO2.

Podejmując w ciągu kilku najbliższych miesięcy decyzję o wy-
borze jednego z wariantów modernizacyjnych przemyskiego sys-
temu ciepłowniczego, Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzor-
cza oraz Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Przemyślu Sp. z o.o. muszą wykazać się dużą ostrożnością i roz-
tropnością, aby znaleźć punkt równowagi pomiędzy wymogami 
prawnymi i ekologicznymi z jednej a możliwościami finansowymi 
przedsiębiorstwa i oczekiwaniami mieszkańców naszego miasta 
z drugiej strony. 

Nie ulega wątpliwości, że każda decyzja w tej sprawie będzie 
podejmowana w najlepiej rozumianym interesie mieszkańców 
Przemyśla, który nasza Spółka zrealizuje dostarczając im czyste, 
ekologiczne ciepło w sposób niezawodny i bezpieczny, wg. najwyż-
szych standardów i po akceptowalnej przez nich cenie   

MK i AB 
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Przemyślu

Emisje [mg/Nm3]

SO2 NOX PYŁ

Ciepłownia Zasanie 
emisja sumaryczna - liczona  

"na kominie" 
400 300 30
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Ogrzewanie mieszkań Ciepłem 
Systemowym i rozprowadzająca 
je instalacja kojarzone są przez 

wielu niemal instynktownie z nowym bu-
downictwem, w którym od początku za-
projektowano a następnie wykonano taki 
system grzewczy. Starsze, niejednokrot-
nie zabytkowe budynki miałyby zostać 
„skazane” na indywidualne ogrzewanie 
węglowe, elektryczne, w najlepszym razie 
gazowe. Nic bardziej mylnego. 

Na początku jednak uporządkujmy zwią-
zane z opisywaną problematyką pojęcia. 
Aby doprowadzić ciepło z sieci ciepłowni-
czej, lokalnej kotłowni czy też innego, scen-
tralizowanego źródła ciepła do poszczegól-
nych mieszkań, konieczne jest wcześniejsze 
wykonanie instalacja odbiorczej, składającej 
się z kilku połączonych ze sobą ale niezależ-
nych od siebie elementów:
 źródła ciepła – z reguły jest to lokalna ko-
tłownia gazowa, olejowa, węglowa lub wę-
zeł cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej 
wysokoparametrowej;

 instalacji odbiorczej w budynku – część in-
stalacji odbiorczej doprowadzającej ciepło 
lub ciepłą wodę użytkową ze źródła ciepła do 
instalacji odbiorczej w poszczególnych miesz-
kaniach. Instalacja ta może być wyposażona 
w dodatkowe urządzenia, np. mieszkaniową 
stację cieplną, indywidualny licznik ciepła, itp.;

 instalacji odbiorczej w mieszkaniu – insta-
lacja grzewcza i ciepłej wody użytkowej 
wykorzystywana na potrzeby danego lo-
kalu mieszkalnego lub użytkowego.

Najkosztowniejsze i najbardziej skompli-
kowane jest wykonywanie instalacji odbior-
czej w budynku, w którym nie została ona 
przewidziana na etapie jego projektowania 
i budowy, a więc głównie w tzw. "starym 
budownictwie". Jednak problem ten moż-
na rozwiązać, czego najlepszym dowodem 
są ogrzewane Ciepłem Systemowym setki 
mieszkań w przemyskich kamienicach, li-
czących nierzadko sto i więcej lat, najczęściej 
wpisanych indywidualnie lub jako część ciągu 
zabudowy do rejestru zabytków. Wielu poten-
cjalnych odbiorców już sam fakt, że budowa 
instalacji odbiorczej w zabytkowym budyn-
ku musi zostać uzgodniona z Wojewódzkim 
Podkarpackim Konserwatorem Zabytków 
i uzyskać jego zgodę oraz związana z tym wi-
zja biurokratycznej, formalno-prawnej mitrę-
gi, skutecznie zniechęca do zmiany sposobu 

ogrzewania. Jednak z naszych kilkunastolet-
nich doświadczeń wynika, że spodziewane ze 
strony Konserwatora utrudnienia i kłopotli-
we a zarazem kosztowne wymogi dotyczące 
wykonania instalacji w zabytkowych budyn-
kach, czego tak wielu ludzi się obawia to mity, 
a Konserwator bez naprawdę ważnych przy-
czyn nie utrudnia tego typu inwestycji.

W zależności od układu architektoniczno 
– przestrzennego w danym budynku, istnie-
ją 2 podstawowe metody prowadzenia trasy 
rurociągów:
1. Korzystając z grubych ścian oddzielających 

poszczególne mieszkania od ciągów ko-
munikacyjnych, piony grzewcze i skrzynki 
montażowe (np. pod mieszkaniowe stacje 
cieplne) wkuwane są bezpośrednio w ścia-
ny. Natomiast same podejścia pod skrzynki 
wyprowadzane są na zewnątrz pod stro-
pem. Warunkiem koniecznym wykonania 
instalacji tą metodą jest brak malowideł 
bądź sztukaterii o charakterze zabytko-
wym na ścianach wewnątrz budynku. 
Poza tym, rozwiązanie to mimo iż na pozór 
inwazyjne, wiąże się ze znikomymi zmia-
nami układu przestrzennego budynku.

2. Prowadzenie instalacji „po ścianach”, bez-
pośrednio w ciągach komunikacyjnych, 
jednak w sposób nie naruszający minimal-
nej, uwarunkowanej przepisami prawnymi 
przestrzeni użytkowej. Ponadto na życze-
nie inwestora wykonawcy często w sposób 
estetyczny zabudowują instalację tak, by 
niejako było schowana w swego rodzaju 
szachcie instalacyjnym. 
Z reguły instalacje odbiorcze w budynku 

układane są wewnątrz jego bryły, jednakże 
w szczególnych przypadkach, gdy nie ist-
nieją inne możliwości, fragmenty instalacji 

mogą być poprowadzone również na ze-
wnątrz budynku, np. pod balkonami.

Oczywiście przed przystąpieniem do budo-
wy instalacji należy sporządzić projekt budow-
lany, który jest opiniowany nie tylko przez kon-
serwatora zabytków ale i MPEC Przemyśl pod 
kątem zgodności z zasadami projektowania 
oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa eksplo-
atacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
odbiorców oraz zarządców i administrato-
rów nieruchomości, nasza Spółka oferuje 
usługę eksploatacji instalacji odbiorczej, co 
zapewnia mieszkańcom niezbędny komfort 
i pewność, że w przypadku jej awarii mogą 
liczyć na niemal natychmiastową pomoc 
i fachową obsługę. W takim przypadku jednak 
MPEC zastrzega sobie prawo do kontroli prawi-
dłowości instalacji na etapie jej wykonywania.

Pozostaje jeszcze sprawa najważniejsza, 
a mianowicie koszt wykonania instalacji 
w budynku. Z posiadanych przez nas infor-
macji wynika, że waha się on w przedziale 50 
- 100 tys. zł, w zależności od stopnia skom-
plikowania układu przestrzennego, ilości ko-
niecznych do wykonania pionów i odgałęzień, 
wysokości budynku, itp. Do tego należy doli-
czyć koszty wykonania instalacji w poszcze-
gólnych mieszkaniach i ewentualne koszty 
malowania korytarzy i innych odtworzeń. 

Tak więc budowa instalacji odbiorczej, 
niezbędnej do zastąpienia indywidualnych, 
najczęściej węglowych źródeł ciepła Ciepłem 
Systemowym jest inwestycją dosyć kosztow-
ną i skomplikowaną. Jednak każdy, kto się 
zdecydował na wspomnianą zmianę z całą 
pewnością doceni radykalną poprawę szero-
ko rozumianego komfortu i bezpieczeństwa 
przy porównywalnych kosztach ogrzewania.  

PSz i MK

NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 
W STARYM BUDOWNICTWIE

Fragment prowadzonej "po ścianie" instalacji odbiorczej w budynku wraz ze skrzynką montażową na mieszkaniową stację cieplną.



Ulica Kościuszki i dawny klasztor zakonu Bonifratrów w roku 1862.
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PRZEMYSKIE ZABYTKI OGRZEWANE  
CIEPŁEM SYSTEMOWYM  
KLASZTOR BONIFRATRÓW

B onifratrzy, czyli Zakon Braci Miłosier-
dzia, którzy oprócz posługi religijnej, 
zajmowali się także prowadzeniem 

aptek i szpitali, przybyli do Przemyśla w 1665 
r. W 1678 r. „Paweł z Bużeninu Mniszek, 
pisarz ziemski przemyski, ufundował 
kościół pod tytułem SS. Apostołów Piotra 
i Pawła, jak również klasztor i szpital pod 
zarządem Bonifratrów, legując na ten cel: 
3000 zł. pol. Na wybudowanie klasztoru 
i szpitala., 6000 zł. pol. na wybudowanie 
kościoła. Fundacye te zatwierdził Jan 
z Dębów Dębski, dziekan i wikariusz 
jeneralny”.

Jednoskrzydłowy klasztor i szpital oraz 
niewielki kościół, zlokalizowany na styku 
obecnego skweru z pomnikiem króla Jana 
III Sobieskiego i budynku Rynek 26 wznie-
siono na placu zwanym Żupą lub Żupnym 
dworem w sąsiedztwie nieistniejących dziś 
murów obronnych i Baszty Czapniczej. 
Wzmiankę o funkcjonującym szpitalu pro-
wadzonym przez oo. Bonifratrów znajduje-
my w dokumentach już z roku 1685. 

Działalność zakonu Bonifratrów 
w Przemyślu zakończyła się sto lat później 
w 1787 r. po przeprowadzonej przez władze 

austriackie kasacie zarządzonej dekretem 
nadwornym z 1783. W jej wyniku, na po-
czątku XIX wieku kościół został rozebra-
ny, natomiast budynek klasztorny został 
przeznaczony w 1817 r. na siedzibę cyrkułu 
przemyskiego (tzw. nowego cyrkułu, prze-
niesionego ze znajdującego się nieopodal 
klasztoru oo. Dominikanów) a później ce-
sarsko-królewskiego starostwa. 9 czerwca 
1817 r. budynek nowego cyrkułu wizytowali 
podczas swojego pobytu w Przemyślu cesarz 
Franciszek I z małżonką, cesarzową Karoliną.

W listopadzie 1918r., gdy ważyły się losy 
niepodległości Polski i przynależności pań-
stwowej Przemyśla, w budynku klasztornym 
urzędował m.in. Komitet Bezpieczeństwa 
i cywilny zarząd miasta z prof. Feliksem 
Przyjemskim na czele oraz gen. Stanisław 
Puchalski - Komendant Wojskowy Przemy-
śla i Dowódca Wojsk Polskich w Galicji.

Przez cały okres międzywojenny budy-
nek pełnił funkcję siedziby starostwa a także 
Powiatowego Inspektoratu Pracy. W latach 
1940 – 1941, z uwagi na dogodne położe-
nie, mieściła się w nim siedzibą 14 strażnicy 
i 4 komendantury granicznej, 92 Oddziału 
Wojsk Pogranicznych NKWD. Po II wojnie 

światowej w budynku mieściło się m.in. 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, 
a w latach 1975 – 1990 Komitet Wojewódzki 
PZPR. W styczniu 1990r. grupa członków KPN 
i Federacji Młodzieży Walczącej zajęła budy-
nek KW. Okupacja gmachu zakończyła się 
porozumieniem na mocy którego budynek 
przeznaczono na cele publiczne. Od 1991 do 
2014r. w budynku poklasztornym funkcjo-
nowało Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych a także biblioteka austriacka i Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemiec-
kiego. Obecnie budynkiem mieszczącym kil-
ka instytucji samorządowych szczebla wo-
jewódzkiego zarządza Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej. 

Pod względem architektoniczno-budow-
lanym, klasztor Bonifratrów został wznie-
siony w stylu barokowym jako budynek 
wolnostojący, jednopiętrowy, ceglany, na 
kamiennych fundamentach. W 1817 r. prze-
prowadzono adaptację wnętrz i ich dostoso-
wanie do funkcji administracyjnych. W roku 
1833 przeprowadzono gruntowny remont, zaś 
w latach 1885 – 1890 powiększono budynek 
o północne skrzydło, nadbudowano nad ca-
łością II piętro, zmieniono wewnętrzny układ 

Nieopodal rynku przy 
przyczółku mostowym 
u zbiegu ulic Jagiellońskiej 
i Kościuszki znajduje się 
niczym niewyróżniający 
się architektonicznie 
ale ważny dla historii 
Przemyśla dwuskrzydłowy 
budynek na rzucie litery 
F, frontem zwrócony do 
ul. Kościuszki. To gmach 
byłego klasztoru i szpitala 
oo. Bonifratrów, wpisany 
do rejestru zabytków 
w 1983 r. pod nr rej. A-427.  



Elewacja budynku,  

po remoncie  

z końca XIX w.  

zyskała eklektyczny 

charakter.

Ulica Kościuszki i budynek klasztoru Bonifratrów w kwietniu 1915 r. podczas wizyty cara Mikołaja II w Przemyślu.
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komunikacyjny oraz wymieniono stolarkę 
i posadzki. Wykonano także nowe elewacje 
w stylu eklektycznym, przez co zatraciły one 
swój późnobarokowy charakter. W miejscu 
pierwotnych murowanych budynków gospo-
darczych i stajni na tyłach klasztoru wzniesio-
no parterową oficynę. W takiej formie zespół 
poklasztorny przetrwał do chwili obecnej. 
Po II wojnie światowej, był on remontowany 
m.in. w roku 1965 i 2011.

Po licznych remontach i przebudowach, 
budynek w znacznej mierze zatracił swój 
pierwotny charakter, zaś układ wnętrz okre-
ślający ich funkcje został zniekształcony. 
Pomimo tego, w parterowej części od strony 
frontu wnętrze budynku zachowało czy-
telność pierwotnego układu pomieszczeń, 
głównie dzięki sklepieniom poszczególnych 
traktów. Krzyżowe i kolebkowo-krzyżowo 
sklepienie zdobią pomieszczenia dawnego 

szpitala. Pośrodku znajdowała się natomiast 
przelotowa, czteroprzęsłowa sień, której prze-
bieg wciąż pozostaje czytelny. Jednak więk-
szość wyposażenia wnętrz i detali architekto-
nicznych to już efekt remontów z II poł. XIX w.  

Elewacja budynku, po remoncie z koń-
ca XIX w. zyskała eklektyczny charakter. 
Parter boniowany, zaś na piętrach wi-
doczne pilastry 
z parami kroksz-
tynów w kapite-
lach wspierające 
gzyms. Na parte-
rze prostokątne 
okna zdobione 
opaskowymi ob-
ramieniami. Na 
I i II kondygnacji okna z ogzymsowanymi 
nadokiennikami. Budynek pokryty dachem 
mansardowym z lukarnami.

Pierwotnie poszczególne pomieszczenia 
klasztorne wyposażony były w tradycyjne 
ogrzewanie piecowe. Najprawdopodob-
niej podczas remontu z 1965r. budynek zo-
stał wyposażony w instalację centralnego 
ogrzewania zasilaną z lokalnej kotłowni wę-
glowej. Prowadzony od roku 2000 program 
rozbudowy systemu ciepłowniczego w ob-
rębie Starówki umożliwił likwidację kotłowni 
i przyłączenie budynku przy ul. T. Kościuszki 
2 i pobliskiej oficyny do sieci ciepłowniczej. 

Ciepło Systemowe ogrzewa wspomnia-
ne budynki od października 2002r.     

MK

Obecny wygląd 

budynku.
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Od początku czerwca b.r. pro-
wadzone są przez Gminę 
Miejską Przemyśl przygoto-

wania do uruchomienia w naszym mieście 
proekologicznego programu parasolowego 
pn. 

„EKOLOGICZNY PRZEMYŚL 
- WYMIENIAMY ŹRÓDŁA CIEPŁA”

realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020 – pod-
działania 3.3.1 Realizacja planów nisko-
emisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji.

W ramach wspomnianego programu 
właściciele budynków i mieszkań oraz 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
mogły się ubiegać o dofinansowanie do 
85% kosztów wymiany używanych do-
tychczas niskoemisyjnych źródeł cie-
pła na bardziej ekologiczne lub przy-
łączenie nieruchomości do systemu 
ciepłowniczego. 

Projekt wymiany źródeł ciepła jest 
projektem parasolowym, co oznacza, 

EKOLOGICZNY PRZEMYŚL 
SZANSA NA EKOLOGICZNE OGRZEWANIE 
I CZYSTE POWIETRZE

Właściciele budynków i mieszkań 
oraz spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe mogą się ubiegać 
o dofinansowanie do 85% kosztów 
wymiany dotychczasowych 
niskoemisyjnych źródeł ciepła.

że to Miasto bierze na siebie ciężar jego 
przygotowania, wdrożenia i utrzymania. 
Miasto pozyskuje dofinansowanie, orga-
nizuje przetarg na wykonanie instalacji, 
zapewnia inspektorów nadzoru przy mon-
tażu i jest właścicielem instalacji przez 5 
lat od zakończenia projektu. Przez ten 
okres mieszkańcy będą musieli w ramach 
trwałości projektu ubezpieczyć instala-
cję i utrzymywać ją w należytym stanie. 
Po zakończeniu projektu zostanie ona 
przekazana nieodpłatnie właścicielom 
nieruchomości.

Jest to z całą pewnością pierwszy tak 
atrakcyjny dla mieszkańców Przemy-
śla program antysmogowy realizowany 
w naszym mieście. Przy czym o atrak-
cyjności programu stanowi nie tylko za-
pewnienie znacznych środków na jego 
sfinansowanie (ok. 9,4 mln. zł puli dla 
miasta Przemyśla przeznaczone na pod-
działanie 3.3.1 przez Zarząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego), czy też wysokość 
możliwego do uzyskania dofinansowania 
(do 85 % kosztów kwalifikowanych), ale 

przede wszystkim szeroki zakres prac, 
które mogą zostać wykonane i sfinanso-
wane w jego ramach. Oprócz wymiany 
kotłów obejmują one m.in. budowę insta-
lacji w budynku  (pionów i przyłączy do 
mieszkań łącznie z mieszkaniowymi sta-
cjami cieplnymi i układami pomiarowy-
mi dla poszczególnych mieszkań), przy-
gotowanie pomieszczenia pod montaż 
węzła cieplnego czy też przygotowanie 
dokumentacji technicznej instalacji. Wa-
runkiem uczestnictwa w programie było 
złożenie przez wnioskodawcę „Zlecenia 
wykonania weryfikacji technicznej obiek-
tu”, a następnie „Deklaracji uczestnictwa 
w projekcie „Ekologiczny Przemyśl”. 

MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. od począt-
ku ściśle współpracuje przy realizacji wspo-
mnianego programu, zarówno z Wydziałem 
Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnętrz-
nych UM w Przemyślu, Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Mieszkaniowej oraz spółką 
Ekosfera Energia Odnawialna, prowadzą-
cą weryfikacje techniczne w budynkach 
uczestniczących w projekcie. 
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uznać za pionierskie i modelowe przy reali-
zacji podobnych programów w przyszłości. 

Początkiem kwietnia 2019 r. Urząd 
Marszałkowski Województwa Pod-
karpackiego ogłosi wyniki naborów 
wniosków i jeśli Gmina Miejska Prze-
myśl uzyska dofinansowanie na reali-
zację obu projektów, to na przestrzeni 
2019/20 r. montowane będą nowe źródła 
ciepła oraz wykonywane prace w za-
kresie przyłączy budynków do systemu 
ciepłowniczego.   

Mamy nadzieję, że cały program uda 
się skutecznie zrealizować, wszyscy jego 
uczestnicy uzyskają ekologiczne ogrzewa-
nie, zaś mieszkańcy Przemyśla będą mogli 
oddychać coraz czystszym powietrzem.   

MK i SP

Spośród nieruchomości zgłoszonych do 
udziału w projekcie, których właściciele lub 
zarządcy wyrazili zainteresowanie zamianą 
dotychczasowego sposobu ogrzewania na 
Ciepło Systemowe, zostało wyselekcjono-
wanych ponad 30 budynków, leżących w re-
alnym zasięgu sieci ciepłowniczej. 

Prowadzone w tych budynkach weryfi-
kacje techniczne odbywały się zawsze przy 
udziale przedstawiciela MPEC-u, który „na 
gorąco” mógł oszacować stopień skompli-
kowania budowy przyłącza ciepłowniczego, 
instalacji odbiorczej w budynku, jej rozległo-
ści, orientacyjnych kosztów budowy, itp. 

W chwili powstawania tego artykułu wciąż 
prowadzone są weryfikacje techniczne, a do 
finalizacji całego projektu droga jeszcze do-
syć daleka. Nie wiadomo też, ile ostatecznie 

poddanych weryfikacji nieruchomości zosta-
nie przyłączonych do systemu ciepłownicze-
go. Ograniczenia, a niejednokrotnie bariery 
stanowią względy prawne (zgody właścicieli 
działek na ułożenie ciepłociągu), techniczne, 
finansowe, dokumentacyjne a przede wszyst-
kim krótki okres w którym należy program 
zrealizować i rozliczyć.

Jednak już dzisiaj możemy napisać z nie-
ukrywaną satysfakcją, że z informacji uzy-
skanych od przedstawicieli spółki Ekosfera, 
która wdrażała analogiczne programy w kil-
ku polskich miastach wynika, że tak dobra 
współpraca na linii władze samorządowe 
- przedsiębiorstwo ciepłownicze i podmiot 
wdrażający projekt jak w naszym mieście, 
prowadzona na każdym etapie realizacji pro-
gramu zdarza się dosyć rzadko, zaś niektó-
re zastosowane rozwiązania można śmiało 

EKOLOGICZNY PrZEMYŚL
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Przekładanie wszystkich pozycji wid-
niejących na fakturze na język zro-
zumiały dla odbiorców, nie jest za-

daniem łatwym i wymaga dobrej orientacji 
technicznej, prawnej, rozliczeniowej oraz 
doświadczenia w obsłudze takiego doku-
mentu. Spróbujemy jednak nieco rozjaśnić 
te skomplikowane zagadnienia.

Jest to problem tym bardziej istotny, że 
dotyczy coraz większej grupy mieszkańców 
Przemyśla. W chwili obecnej, ¾ spośród 
niemal 2000 umownych odbiorców ciepła 
stanowią odbiorcy indywidualni, czyli użyt-
kownicy poszczególnych mieszkań. A ich 
ilość stale rośnie. 

Zacznijmy więc od początku. Faktura za 
ciepło jest comiesięcznym "rachunkiem" 
wystawianym przez MPEC za usługi zwią-
zane z dostawą ciepła do obiektu (budyn-
ku lub lokalu) odbiorcy. Podstawę prawną 
do zawierania umów, dokonywania na tej 
podstawie rozliczeń za ciepło i wystawiania 
faktur stanowią: 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 755 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształto-
wania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z ty-
tułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1988). 

Wspomniane rozporządzenie, zwa-
ne często „rozporządzeniem taryfowym”, 
oprócz wielu innych kwestii, reguluje także 
rodzaje opłat pobieranych od odbiorców 
ciepła oraz podstawy i sposób ich oblicza-
nia. Natomiast ceny i stawki poszczegól-
nych opłat zawarte są w aktualnej taryfie 

FAKTURA ZA CIEPŁO – JAK SIĘ W TYM POŁAPAĆ

Pomimo, że faktura za ciepło, regulowana z reguły 
w pierwszej kolejności, stanowi jedną z największych 
pozycji w domowych budżetach, dość często 
spotykamy się z opiniami naszych odbiorców, że 
zapisy zawarte na tej specyficznej formie rachunku są 
niejasne i niezrozumiałe. 

dla ciepła, zatwierdzanej każdorazowo 
(z reguły co rok) przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Tak więc skompli-
kowany sposób rozliczeń za ciepło nie jest 
efektem radosnej twórczości pracowników 
MPEC, ale stanowi realizację nałożonych 
na nasze przedsiębiorstwo obowiązków 
prawnych.

Zanim przejdziemy do opisu pozycji wid-
niejących w fakturach za ciepło, wyjaśnienia 
i rozróżnienia wymaga status odbiorcy oraz 
użytkownika ciepła który określa zakres ich 
praw i obowiązków.

Odbiorcą jest każdy, kto posiada 
zawartą z MPEC-em umowę sprzeda-
ży ciepła, jest rozliczany przez MPEC 
na podstawie wskazań licznika cie-
pła i otrzymuje comiesięczne faktury 
z wyliczeniem opłat. Najczęściej w ta-
kim przypadku umowa sprzedaży cie-
pła obejmuje potrzeby cieplne całego 
budynku, z uwzględnieniem mieszkań 
oraz tzw. części wspólnych jak koryta-
rze, klatki schodowe, suszarnie, itp. Takie 
rozwiązania są stosowane u przemyskich 
„potentatów” mieszkalnictwa tj. budyn-
kach administrowanych głównie przez 
Przemyską Spółdzielnię Mieszkanio-
wą, czy też Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Metalowiec”.

Odbiorcą w takiej sytuacji jest więc np. 
spółdzielnia mieszkaniowa, nie zaś miesz-
kańcy poszczególnych mieszkań w zaso-
bach tejże spółdzielni, którzy co prawda 
zużywają dostarczane ciepło na swoje 
potrzeby i ponoszą związane z tym kosz-
ty – są więc użytkownikami ciepła, jednak 

nie posiadają zawartej z MPEC-em umowy. 
To rozróżnienie jest dosyć istotne, gdyż 
odbiorcy w odróżnieniu od użytkownika 
przysługują określone prawa i roszczenia 
w stosunku do MPEC-u jako dostawcy cie-
pła, dotyczące m.in. prowadzenia rozliczeń 
i wystawiania faktur, sprawdzenia i zmiany 
parametrów dostarczanego ciepła, kon-
troli prawidłowości wskazań licznika cie-
pła, zmiany wielkości zamówionej mocy 
cieplnej, rozpoczęcia i zakończenia sezo-
nu, itp. Dla użytkownika ciepła adresatem 
wszelkich uwag i zastrzeżeń związanych 
z dostarczanym ciepłem oraz rozliczeniami 
z tego tytułu nie jest więc MPEC ale spół-
dzielnia, wspólnota mieszkaniowa lub też 
zarządca budynku – umowny odbiorca 
ciepła.

Jednak nie zawsze tak jest. Standar-
dem przy przyłączaniu do systemu cie-
płowniczego obiektów wielolokalowych 
jest obecnie wyposażanie każdego z lokali 
w indywidualny licznik ciepła oraz zawie-
ranie pakietu umów eksploatacyjno-roz-
liczeniowych umożliwiających w efekcie 
zawieranie umów sprzedaży ciepła i pro-
wadzenie rozliczeń poszczególnych lokali 
mieszkalnych i użytkowych. Wówczas każ-
demu z użytkowników lokali, który posiada 
zawartą z MPEC-em umowę sprzedaży cie-
pła, przysługują wszelkie prawa i obowiązki 
odbiorcy ciepła.

Ale wróćmy do faktury za ciepło i pozycji 
wchodzących w jej skład. 

Oprócz lokalizacji miejsca poboru ciepła 
oraz informacji o rozliczanym okresie, kolej-
ne miejsca w części rozliczeniowej faktury 
zajmują opłaty związane z zamówioną   

KLIENT – OPŁATY
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   mocą cieplną (popularnie określane przez 
odbiorców „abonamentem”), opłaty zwią-
zane bezpośrednio ze wskazaniem indywi-
dualnego licznika lub liczników ciepła oraz 
pozostałe opłaty występujące indywidual-
nie, jak np. opłata za uzupełnienie ubytków 
nośnika ciepła w instalacji, najem pomiesz-
czenia węzła, itp.

Opłata za zamówioną moc cieplną.

Co to jest ta zamówiona moc cieplna? 
Najkrócej można powiedzieć, że jest to 
potencjał umożliwiający dostarczenie do 
instalacji odbiorcy w jednostce czasu okre-
ślonej ilości energii cieplnej, realizowany 
za pomocą dwóch parametrów: tempera-
tury i ilości dostarczanego nośnika ciepła. 
Wielkość zamówionej mocy cieplnej, czyli 
tak naprawdę energochłonność obiektu jest 
ściśle uzależniona m.in. od metrażu i kuba-
tury ogrzewanych pomieszczeń, rodzaju 
budownictwa, technologii budowy, stopnia 
odsłonięcia, zastosowanej termomoderni-
zacji, itp. 

Warto wiedzieć, że zamówiona moc 
cieplna na poszczególne cele (centralne 
ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację) to 
nie jest moc „wykorzystywana”. To mak-
symalna wielkość mocy jaką MPEC „re-
zerwuje” dla danego obiektu dla warun-
ków obliczeniowych (-20oC), co pozwala 
zapobiegać niedogrzewaniu pomiesz-
czeń, nawet przy stosunkowo niskich 
temperaturach, czy też utrzymywać od-
powiednią temperaturę ciepłej wody 
użytkowej, nawet przy dużym jej rozbio-
rze. Taki sposób prawnego zdefiniowa-
nia wielkości zamówionej mocy cieplnej 
sprawia, że odpowiedni potencjał mocy 
(zapas połączony z gotowością jego uru-
chomienia) musi być stale utrzymywany, 
zarówno w  układzie wytwarzania, jak 
i przesyłowo-dystrybucyjnym.

Wielu naszych odbiorców nurtuje jed-
nak pytanie: dlaczego mam ponosić opła-
ty stałe w miesiącach letnich, gdy nie 
korzystam z centralnego ogrzewania? 
Odpowiedź wydaje się prosta. Utrzymy-
wanie urządzeń wytwórczych oraz infra-
struktury przesyłowo-dystrybucyjnej rodzi 
określone koszty (nawet większe w okresie 
letnim niż zimowym), obliczane w skali 
roku. Pokrywane są one odpowiednio wła-
śnie z „opłat za zamówioną moc cieplną” 
i „opłaty stałej za usługi przesyłowe”. Usta-
wodawca zobowiązuje przedsiębiorstwa 
energetyczne do rozliczania tych kosztów 
w 12 miesięcznych ratach, co wynika z po-
trzeby równomiernego obciążania Odbior-
cy kosztami (§ 33 ppkt. 1) i 4)  rozporządze-
nia taryfowego). 

Wysokość jednostkowych opłat stałych 
za zamówioną moc cieplną i usługi przesy-
łowe (za 1 kW zamówionej mocy) uzależnio-
ne są natomiast od grupy taryfowej do jakiej 
został zaklasyfikowany dany obiekt, w opar-
ciu o kryteria zawarte w taryfie dla ciepła.

Co ciekawe, ustawodawca dopuszcza 
prowadzenie rozliczeń jedynie w okresie 
rzeczywistego poboru, na podstawie tzw. 
średnich cen ciepła i stawek za usługi prze-
syłowe, jednak zawarty w rozporządzeniu 
taryfowym wzór ich obliczania sprawia, że 
ten sposób rozliczeń jest korzystny jedynie 
dla odbiorców korzystających z ciepła nie-
regularnie, czy nawet sporadycznie. Przy 
przeciętnym sezonowym zużyciu ciepła, 
roczne opłaty stałe zostają „skondensowa-
ne” w rachunkach wystawianych w okresach 
poboru ciepła, natomiast przy większym 
poborze ciepła (np. chłodniejszej zimie), su-
maryczne koszty ponoszone przez odbiorcę 
będą wyższe niż przy standardowym spo-
sobie rozliczania.

Opłata za ciepło

Opłatami na które odbiorcy mają bez-
pośredni wpływ są koszty związane z po-
borem ciepła, czyli opłaty za dostarczone 
ciepło oraz usługi przesyłowe. 

Opłata za dostarczone ciepło stanowi 
iloczyn wielkości zużycia ciepła określo-
nej w GJ (wg wskazań licznika ciepła) oraz 
ceny jednostkowej ciepła wyrażonej w zł/
GJ określonej w obowiązującej taryfie dla 
ciepła.

Niezrozumiała może wydawać się „po-
nowna” opłata za usługę przesyłową, któ-
ra przecież już wystąpiła w postaci opłaty 
stałej przy mocy zamówionej. Nie wda-
jąc się w szczegółowe rozważana natury 
prawno-technicznej można to wyjaśnić 
w sposób następujący: opłata przesyło-
wa stała jest pobierana comiesięcznie 
i fizycznie powiązana z gotowością do 
wytworzenia danej ilości mocy, natomiast 
opłata przesyłowa zmienna jest integralną 
częścią zużycia, czyli dostarczenia ener-
gii (ciepła) bezpośrednio do Odbiorcy. Do 
prowadzenia takiego sposobu rozliczeń, 
zamiast „skumulowania” opłat zmiennych 
pod jedną pozycją „opłat za zużyte ciepło”, 
co postuluje wielu odbiorców, obliguje 
nas  § 33 ppkt. 2) oraz 5) rozporządzenia 
taryfowego.

Straty ciepła na instalacji

W niektórych budynkach wieloloka-
lowych, gdzie opomiarowanie i rozlicza-
nie przez MEPC obejmuje poszczególne 

lokale, na fakturze pojawia się dodatkowa 
pozycja opisana jako „straty”, wraz ze spo-
sobem ustalania w nich udziału danego 
odbiorcy. Owe straty, to różnica pomiędzy 
wskazaniem licznika ciepła zainstalowa-
nego dla całego budynku a sumą wskazań 
liczników zainstalowanych dla poszcze-
gólnych lokali, odzwierciedlająca ubytki 
ciepła na wszystkich elementach wcho-
dzących w skład instalacji w budynku do-
prowadzającej ciepło do poszczególnych 
mieszkań. Ponieważ zgodnie z wymo-
gami prawa, podstawą do rozliczeń jest 
ilość ciepła doprowadzona do budynku, 
dlatego też koszty ciepła wynikające ze 
wspomnianej różnicy w odczytach licz-
ników ponoszą albo wszyscy odbiorcy 
ciepła w danym budynku (w ustalonych 
proporcjach), albo wspólnota mieszkanio-
wa czy też właściciel nieruchomości. Owe 
"straty ciepła" to w rzeczywistości ciepło 
ogrzewające korytarze i klatki schodowe 
w budynku, dlatego też administrato-
rzy najczęściej klasyfikują je (słusznie) 
jako koszty eksploatacji części wspól-
nych, podobnie jak np koszty oświetlenia 
korytarzy.

Pozostałe opłaty

Oprócz wspomnianych wyżej opłat, na 
fakturze mogą pojawić się też opłaty za 
uzupełnianie ubytków nośnika ciepła 
w instalacjach odbiorczych zasilanych 
z danego węzła cieplnego [zł/m3] oraz 
związane z najmem pomieszczeń, w któ-
rym zostały zlokalizowane urządzenia 
węzła ogrzewającego m.in. obiekt adre-
sata faktury. Obydwie ww. opłaty dzie-
lone są pomiędzy wszystkich odbiorców 
ciepła z danego węzła proporcjonalnie do 
wielkości zamówionej przez nich mocy 
cieplnej.

Ponadto, w przypadku gdy odbiorca 
zapomniał uregulować poprzednią fak-
turę lub faktury za ciepło, na bieżącej fak-
turze znajdzie szczegółowe informacje 
o zaległościach.

Eksploatacja instalacji

Wszystkie powyższe opłaty zawiązane 
z dostarczaniem ciepła, ustalane są w spo-
sób przewidziany w rozporządzeniu tary-
fowym oraz w oparciu o ceny i stawki opłat 
zawarte w aktualnie obowiązującej taryfie 
dla ciepła. Jednak faktura za ciepło może 
zawierać i inne opłaty, naliczane na podsta-
wie odrębnych umów, związane np. z eks-
ploatacją instalacji.   

PS i MK

KLIENT – OPŁATY
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Lokatorzy często płacą czynsz w niepeł-
nej wysokości, zaokrąglając swoje zobowią-
zanie w dół o kilkanaście, kilkadziesiąt zło-
tych, przekraczają termin płatności o kilka, 
czy kilkanaście dni, nawet raz w roku nie 
uzgadniając z administratorem salda, choć 
pisemnie prosi się o to wszystkich dłużni-
ków. Niejednokrotnie po czasie  mieszkańcy 
stwierdzają, że bank nie uregulował ich zo-
bowiązań czynszowych, ponieważ tzw. stałe 
zlecenie było już nieaktualne, albo zabrakło 
środków na ich koncie. Czasem dopiero po 
kilku latach takiego niezdyscyplinowanego 
płacenia zgłaszają się do Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prze-
myślu, gdy z różnych powodów zależy im 
na braku posiadania długów. Bywa, że mają 
pretensje o odsetki od zobowiązań. Są to 
sprawy kłopotliwe, nieraz nieprzyjemne.

Od jesieni ubiegłego roku każda osoba 
mieszkająca w zasobach administrowanych 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu korzystająca  
z Internetu ma ogromną łatwość weryfikacji 
swoich sald, w uruchomionym przez Spół-
kę systemie „e-Lokal” dostępnym na stronie 
internetowej www.pgmprzemysl.pl, do któ-
rego dostęp jest bezpłatny. 

Ponieważ jednak nie wszyscy mieszkań-
cy korzystają z Internetu, w formie pisemnej 
informowani są oni o posiadanych zaległo-
ściach. Na każdym zawiadomieniu znajdują 
się dane umożliwiające kontakt. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu rozpoczy-
na działania windykacyjne, już gdy dług 

CZY WALKA Z DŁUŻNIKAMI ZAWSZE MUSI 
OZNACZAĆ POJEDYNKOWANIE SIĘ Z WIATRAKAMI

Każdy kto choć raz zmuszony był odzyskać swój dług, 
doskonale wie, że często jest to sprawa niełatwa. 
Podobnie jest w kwestii odzyskiwania zaległości 
czynszowych za lokale administrowane przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Przemyślu. Jednak, czy wierzyciel dochodzący 
swoich roszczeń z góry skazany jest na porażkę?

przekracza równowartość dwóch czynszów. 
Warto pamiętać też, że od każdej ponadmie-
sięcznej zaległości płatniczej, nawet kilku-
złotowej, zgodnie z prawem naliczane są 
ustawowe odsetki.

Inaczej  mają się sprawy między Przed-
siębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. w Przemyślu, a osobami, których 
sytuacja finansowa znacznie się pogor-
szyła  i mają  problemy z regulowaniem 
czynszu, czasem długotrwałe. Spółka przy 
każdej okazji podkreśla konieczność współ-
pracy z nią, szczególnie w takiej sytuacji, 
gdyż zawsze istnieje możliwość rozłoże-
nia zaległości na raty, umożliwiające oso-
bom korzystającym z mieszkania wyjście  
z tarapatów. Brak współdziałania może po-
grążyć w finansowych kłopotach i dopro-
wadzić do utraty mieszkania. 

Nie rozwiąże problemów, jak niektórym 
osobom się wydaje, nieodbieranie kore-
spondencji i unikanie kontaktu z pracow-
nikami. Spółka zawsze wychodzi naprze-
ciw lokatorom informując komu należy 
się dodatek mieszkaniowy. Pomagamy też 
w zamianie zadłużonego  mieszkania na 
mniejsze. 

Jeśli starania zmierzające do nawiąza-
nia kontaktu z dłużnikiem są nieskutecz-
ne, to Spółka oddaje sprawę do sądu, by 
uzyskać stosowne orzeczenie. Przy braku 
dobrowolnej spłaty długu z sądowego 
orzeczenia, należność jest egzekwowana 
przez komornika. Dług powiększa się wtedy 
o koszty sądowe, zastępstwa procesowego, 
komornicze.

Ostateczną formą odzyskiwania za-
dłużenia jest rozwiązanie stosunku najmu  
i wystąpienie z pozwem o eksmisję. Orzeka 
o tym Sąd, biorąc pod uwagę m.in. sytuację 
rodzinną dłużników. Zobowiązanym do 
opuszczenia dotychczasowego mieszkania 
przyznaje on lub nie prawo do lokalu socjal-
nego. Osoby bez takiego prawa mogą liczyć 
jedynie na gminny lokal tymczasowy, któ-
rym może być noclegownia.

Od 1 lipca 2018 r. na terenie Prze-
myśla obowiązuje także nowy „Re-
gulamin rozliczania kosztów dosta-
wy wody zimnej i odprowadzania 
ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych  
w budynkach administrowanych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanio-
wej Sp. z o.o. w Przemyślu” dostępny na stro-
nie internetowej Spółki pod adresem: http://
www.pgmprzemysl.pl/dokumenty. Jedną 
z zasadniczych zmian wprowadzonych  
w regulaminie jest możliwość instalo-
wania wodomierzy przedpłatowych.    

ArTYKUŁ PrZYGOTOWANY PrZEZ PrZEDSIĘBIOrSTWO GOSPODArKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W PrZEMYŚLU
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   Ten innowacyjny system przedpłatowy 
za wodę wychodzi naprzeciw problemowi 
opłat za wodę, a jednocześnie przyczyni 
się bezpośrednio do ochrony środowi-
ska poprzez zmniejszenie zużycia wody  
i wprowadzenie jej racjonalnego gospoda-
rowania.  W początkowym okresie wdra-
żania programu zostanie nim objętych kil-
kadziesiąt lokali mieszkalnych, w których 
występuje znaczne zużycie wody oraz za-
ległości w opłatach. Docelowo programem 
zostaną objęte wszystkie lokale posiadające 
zadłużenie oraz lokale w których wypowie-
dziana została umowa najmu. Działania 
takie m.in. mają na celu w dłuższej per-
spektywie zdyscyplinować niepłacących 
lokatorów, a w konsekwencji usprawnić 
spłatę zobowiązań, gdyż obecnie znaczna 
część zaległości spowodowana jest właśnie 
nieopłacaniem zużycia wody.

System przeznaczony do rozliczania 
zużycia wody z funkcją systemu przed-
płatowego, jest bardzo prosty w obsłudze, 
działa na zasadzie podobnej do doładowań 
w telefonie. Dzięki zastosowaniu kodów 
użytkownik kontroluje płatność za zużycie 
wody. System ten działa na zasadzie wyda-
wania dla użytkownika przez administra-
tora kodów, każdy kod umożliwia zużycie 
określonej ilości m3 wody. W przypadku, 
gdy wykorzysta się doładowanie, dostęp do 

wody zostaje ograniczony i  aby ponownie 
korzystać z wody użytkownik musi wpisać 
kolejny kod który wykupuje od administra-
tora. Po spłaceniu całkowitego zadłużenia 
lokalu, zostanie z niego usunięty wodomierz 
przedpłatowy.

Kolejną czynnością wpisującą się 
w omawianą windykację zadłużenia 
czynszowego jest zawarcie - w lipcu 2018 
r. przez PGM Spółka z o.o. w Przemyślu 
umowy o współpracę z Krajowym Re-
jestrem Długów Biurem Informacji Go-
spodarczej S.A. z siedziba we Wrocławiu. 
Głównym celem funkcjonowania Krajowe-
go Rejestru Długów jest udostępnianie da-
nych dotyczących sytuacji finansowej firm 
oraz, od kilku lat, również konsumentów in-
dywidualnych. Po informacje zamieszczo-
ne w rejestrze sięgają zarówno banki, aby 
sprawdzić kredytobiorcę, jak i kontrahenci 
chcący uniknąć współpracy z nieuczciwy-
mi przedsiębiorstwami. W KRD, na wniosek 
wierzyciela, zapisane zostają niespłacone 
zobowiązania finansowe, z uregulowaniem 
których dłużnik zwleka powyżej 60 dni. 
W przypadku konsumentów indywidual-
nych kwota zadłużenia kwalifikująca do 
wpisu w rejestrze wynosi już 200 zł, nato-
miast przedsiębiorcy trafiają na listę dłużni-
ków, jeżeli ich zobowiązanie przekracza 500 
zł. Te relatywnie niewysokie kwoty mogą 

stać się przyczyną odmowy udzielenia kre-
dytu mieszkaniowego na kilkaset tysięcy 
złotych, pożyczki gotówkowej w wysokości 
kilkuset złotych, a nawet ratalnego zakupu 
sprzętu AGD czy RTV. Zostały ustalone na 
takim poziomie, aby zniechęcić do przekra-
czania wyznaczonego terminu spłaty.

Końcowo wskazać należy, że windyka-
cja długów bywa długa, skomplikowana, 
jednak większość mieszkańców Przemyśla 
winno zdać sobie sprawę, iż zadłużenie są-
siadów powoduje olbrzymie braki finanso-
we w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl, 
które uniemożliwiają podjęcie remontów 
zamieszkałych przez nich budynków. Każ-
dy powinien wziąć do serca, że przyczyną 
w cudzysłowie „cieknącego dachu” jest 
brak dokonywania terminowych wpłat za 
czynsz. Należy jednak pamiętać, że takie 
działania spotkają się z natychmiastową re-
akcją Przedsiębiorstwa Gospodarki Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, która nie 
jest bezradna wobec dłużników niepłacą-
cych za korzystanie z lokalu.    

Mateusz Cielecki
Kierownik Działu Windykacji

PGM Spółka z o.o. w Przemyślu
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