„ROZWÓJ PROGRAMU CWU W KRAKOWIE”

Jan Sady
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
MPEC S.A. w Krakowie

Podstawy współpracy w ramach Programu c.w.u.
Porozumienie o współpracy z dnia 12 maja 2004 r.
w sprawie zwiększania dostaw ciepła na cele ciepłej wody użytkowej dla
odbiorców systemu ciepłowniczego zawarte pomiędzy Elektrociepłownią Kraków
S.A. (obecnie EDF Polska S.A.), Elektrownią Skawina S.A. (aktualnie CEZ
Skawina S.A.) i MPEC S.A. pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa
Profesora Jacka Majchrowskiego (obecnie dotyczy ono obiektów wyposażonych
już w wewnętrzną instalację c.w.u. i podłączoną dotychczas do kotłowni gazowej),
Umowa trójstronna o współpracy
(zawierana pomiędzy właścicielem obiektu, MPEC S.A. i wytwórcą ciepła dla
danego obszaru, tj. EDF Polska S.A. lub CEZ Skawina S.A.) – wdrożona w 2007
roku (dotyczy budynków bez wewnętrznej instalacji c.w.u.),
Umowa kompleksowa
rodzaj umowy trójstronnej j.w., ale obejmującej przyłączenie do m.s.c. w zakresie
c.w.u. wszystkich obiektów Odbiorcy /Spółdzielni/ (wdrożona w 2011 roku),
Umowa w sprawie zasad współpracy
rodzaj umowy kompleksowej j.w. ale zawieranej z Zarządcą obiektów
(funkcjonuje od roku 2012).

Program c.w.u.
Umowy kompleksowe

Dotychczas tego typu umowy podpisane zostały z sześcioma Spółdzielniami
Mieszkaniowymi, przy czym pierwszą z nich była umowa z dnia 15.03.2011 r.
zawarta pomiędzy SM „Na Kozłówce”, Elektrociepłownią Kraków S.A. (aktualnie:
EDF Polska S.A.) i MPEC S.A. (obecnie w pełni już wykonana).
Realizacja tych zawartych już umów odbywa się zgodnie z ustalonym w nich
harmonogramem i potrwa w niektórych przypadkach do roku 2022.
Dzisiaj podpisujemy siódmą taką umowę, a w najbliższym czasie planowane jest
zawarcie kolejnej ze SM „Podgórze”.
Szacujemy, że wykonanie tych wszystkich umów pozwoli na przyłączenie do
m.s.c. w zakresie c.w.u. ponad 300 obiektów o łącznej mocy ponad 40 MW.

Realizacja Programu c.w.u.
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria„
Dotychczas ww. Programem objęte zostały trzy budynki mieszkalne, tj.
•
w os. Niepodległości 16,
•
w. os. Niepodległości 18
•
w. os. Niepodległości 5 (tylko klatka 7)

Podłączenie tych obiektów do m.s.c. w zakresie c.w.u. nastąpiło w roku 2013 w oparciu o
trójstronne umowy o współpracy zawarte (dla każdego z nich oddzielnie) pomiędzy MPEC
S.A., EDF Polska S.A. i SM „Victoria”.
W ramach tych umów m.in. :
-

do obowiązków Spółdzielni należało wybudowanie instalacji c.w.u. oraz
przygotowanie pomieszczeń węzłów cieplnych,

-

MPEC S.A. własnym staraniem i na własny koszt wyposażał te budynki w węzły
dwufunkcyjne c.o.+c.w.u. (przy okazji likwidując dotychczasowe węzły typu JAD)

-

EDF Polska S.A. zwrócił część poniesionych przez Spółdzielnię nakładów na budowę
instalacji c.w.u. Było to dofinasowanie standardowe dla pojedynczych projektów w
kwocie 150 000 zł za 1 MW mocy instalacji c.w.u.
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Realizacja Programu c.w.u.
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria„
Po zrealizowaniu tych trzech pilotażowych inwestycji dzisiaj zawieramy umowę kompleksową,
która obejmuje przyłączenie do m.s.c. w zakresie c.w.u. pozostałych obiektów będących w
zasobach SM „Victoria”, w których dotychczas c.w.u. pozyskiwana była z piecyków gazowych.
W sumie są to 42 budynki zasilane odpowiednio poprzez: sieci wysokoparametrowe (34 obiekty)
i sieci niskoparametrowe ( 8 budynków z dwóch osiedlowych stacji wymienników ciepła).
Czas jej realizacji przypada na lata 2016 – 2022, przy czym pierwszych 5 budynków, w tym
obiekt w os. Niepodległości 5 ( pozostałe klatki nr 2, 4 i 9) zostaną przyłączone do ms.s.c. w
zakresie c.w.u. w roku 2016.
W ramach tej umowy m.in. :
-

do obowiązków Spółdzielni należeć będzie wybudowanie instalacji c.w.u. oraz
przygotowanie pomieszczeń węzłów cieplnych,

-

MPEC S.A. własnym staraniem i na własny koszt wyposaży te budynki w węzły c.w.u. lub
węzły dwufunkcyjne c.o.+c.w.u. (w zależności od stanu technicznego dotychczasowych
węzłów c.o.)

-

EDF Polska S.A. zwróci część poniesionych przez Spółdzielnię nakładów na budowę
instalacji c.w.u. Będzie to kwota (wyższa od dofinasowania w przypadku pojedynczych
projektów) uzależniona od ilości budynków i tempa realizacji Programu.

Szczegółowy podział prac pomiędzy stronami określa ww. umowa.

-

”.
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Program c.w.u.
Liczba zlikwidowanych piecyków oraz zamontowanych węzłów
w związku ze zmianą przygotowania c.w.u. w latach 2006-2014
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W ciągu trzech kwartałów 2015 r. przyłączonych zostało do m.s.c. w zakresie c.w.u. 59 węzłów
o łącznej mocy cieplnej c.w.u. = 5,99 MW, z czego do trzech węzłów doprowadzone zostały
także przyłącza wysokoparametrowe (węzły te zasilane były dotychczas dla potrzeb c.o.
poprzez sieci niskoparametrowe).
Plan na cały rok 2015 zakłada przyłączenie do m.s.c. w zakresie c.w.u. w sumie 78 węzłów.

Program c.w.u.
Przyrost mocy cieplnej dla potrzeb c.w.u. w związku z realizacją Programu
c.w.u.
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Na koniec roku 2014 zapotrzebowanie mocy cieplnej w zakresie c.w.u. dla wszystkich obiektów, tj. nowych i pozyskanych
w ramach ww. Programu wynosiło ponad 230 MW.
Natomiast od początku wprowadzenia Programu c.w.u. do końca 2014 roku pozyskano łącznie ponad 40 MW dla potrzeb
c.w.u.
Plan na rok 2015 zakłada przyłączenie do m.s.c. obiektów objętych Programem c.w.u. o sumarycznej mocy 9,8 MW.

Program c.w.u.
Koszty realizacji w przeliczeniu na jedno mieszkanie [zł]
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Program c.w.u.
Korzyści z podgrzewania wody bytowej ciepłem sieciowym

Bezpieczeństwo
Ciepła woda przygotowywana na bazie ciepła sieciowego to gwarancja bezpieczeństwa, gdyż wszystkie
urządzenia podgrzewające wodę znajdują się poza mieszkaniem.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla, które

spowodowane jest najczęściej zakłóceniami pracy ciągów spalinowych (kominów), niesprawnym piecykiem, czy
też niewystarczającą do całkowitego spalenia się gazu ilością tlenu.

Program c.w.u.
Korzyści z podgrzewania wody bytowej ciepłem sieciowym
Komfort
Przy zastosowaniu systemu podgrzewania wody ciepłem z miejskiej sieci, ciepła woda o stałej
temperaturze dostarczana jest poprzez instalację wewnętrzną bezpośrednio do łazienki.
Powyższe rozwiązanie wyklucza potrzebę oczekiwania (po odkręceniu kranu) aż z rur spłynie
zimna woda, a piecyk gazowy osiągnie wymagane parametry pracy. W efekcie więc prowadzi do
zmniejszenia ilości pobieranej wody i powstających ścieków.
Dzięki niemu znikają także wszystkie niedogodności związane z obsługą piecyka i kanałów
spalinowych
i uzyskuje się dodatkową przestrzeń po likwidacji dotychczasowych podgrzewaczy wody.

Program c.w.u.
Korzyści z podgrzewania wody bytowej ciepłem sieciowym

Niezawodność
Dzięki odpowiednim inwestycjom w rozwój infrastruktury ciepłowniczej Miasta Krakowa
i Skawiny, posiadamy nowoczesny system produkcji i dystrybucji ciepła.
Miejska sieć ciepłownicza dzięki zastosowaniu tzw. układu pierścieniowego pozwala
na nieprzerwaną dostawę ciepła do odbiorców przez cały rok.

Program c.w.u.
Korzyści z podgrzewania wody bytowej ciepłem sieciowym

Konkurencyjność cenowa
Z informacji otrzymanych od naszych odbiorców, którzy wyposażyli swoje użytkowane już
budynki w instalację c.w.u. można orientacyjnie przyjąć, że koszt podgrzania 1 m3 wody
ciepłem sieciowym waha się najczęściej w granicach 10 ÷ 17 zł. W praktyce zależy on m. in. od
intensywności zużycia c.w.u., izolacji przewodów rozprowadzających c.w.u. i cyrkulacji oraz od

prawidłowego doboru wielkości urządzeń przygotowujących c.w.u.
Właściciele lokali nie ponoszą także dodatkowych opłat związanych m.in. z obsługą piecyków,
ich eksploatacją, remontami, wymianą zużytych elementów albo wymianą urządzenia na nowe.

Program c.w.u.
Korzyści z podgrzewania wody bytowej ciepłem sieciowym

Ochrona środowiskowa
Zgodność z założeniami:


Polityki energetycznej Polski



Planu zaopatrzenia gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe



Ustawy o efektywności energetycznej

Możliwość produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu /kogeneracji/
Efekty ekologiczne dla danego budynku


Obniżenie zużycia paliwa



Obniżenie emisji CO2

-

Program c.w.u.

Bariery i trudności przy jego realizacji
 opór mieszkańców,
 ograniczone możliwości finansowe ze strony Klientów, MPEC, EDF
oraz CEZ – konieczność poszukiwania zewnętrznych środków
finansowania,
 sprawy terenowo-prawne (w tym pozyskanie terenu i ustanowienie
służebności przesyłu w przypadku likwidacji węzłów grupowych),
 brak możliwości wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia na
węzeł cieplny.

Program c.w.u.

Podsumowanie

Wszystkie wskazane wyżej przedsięwzięcia, realizowane konsekwentnie przez MPEC S.A. wraz

z dwoma wytwórcami ciepła, tj. EDF S.A. i CEZ Skawina S.A. mają przede wszystkim na celu
poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców korzystających dotychczas

z

podgrzewaczy gazowych.
Prowadzą one również do poprawy jakości środowiska naturalnego i poprawy wskaźników

wykorzystania energii (kogeneracja). Wpisują się także w inne działania proekologiczne
prowadzone przez naszą Spółkę (np. likwidacja niskiej emisji) i są w pełni zgodne z przyjętą
polityką energetyczną Polski oraz misją i celami przedsiębiorstwa.

DZIĘKUJĘ

