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Szanowni Państwo
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

INFORMUJE
że w związku z Komunikatem ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP z dnia
22.01.2018r. poz. 106), „średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017r.
w stosunku do 2016r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0%)”.
Wobec powyższego, począwszy od dnia 01.02.2018r. o powyższy wskaźnik zmianie ulegają opłaty
pobierane przez nasze przedsiębiorstwo w ramach:
ü Umowy za korzystanie z instalacji w budynku do kwoty: 10,09 zł + podatek VAT.
ü Umowy na eksploatację instalacji odbiorczej w budynku do kwoty: 7,14 zł + podatek VAT.
ü Eksploatacji i konserwacji węzłów cieplnych i innych urządzeń energetycznych, zgodnie
z oddzielnie zawartymi umowami.
Ponadto, począwszy od dnia 01.02.2018r. zmianie uległ Cennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych
stosowanych przez MPEC Przemyśl Spółka z o.o. Wprowadzone zmiany przedstawiamy poniżej:
ü Aktualizacja opłat za rozliczanie zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla obiektu
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wzrost o 2%).
ü Rezygnacja z usługi określonej w pkt. VIII Rozliczanie indywidualne lokalu.
ü Dodanie usługi o nazwie: Regulacja parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy
w sytuacjach innych niż określone w umowie sprzedaży ciepła obejmująca następujące czynności:
Ř Zmiana charakterystyki grzewczej dla budynku przeprowadzona na wniosek odbiorcy – opłata 100
zł, waloryzowana rocznym wskaźnikiem inflacji.
Ř Zwiększenie wielkości zamówionej mocy cieplnej wymagające poniesienia nakładów finansowych,
w całości obciążają odbiorcę na wniosek, którego zwiększenie mocy zamówionej będzie
realizowane.
ü Dodanie usługi o nazwie: Eksploatacja instalacji odbiorczej zlecona przez odbiorcę
obejmująca następujące czynności:
Ř Eksploatację instalacji w budynku, zgodnie z zawartą umową (wariant bez instalacji
w lokalu) – opłata: 7,14 zł miesięcznie za lokal, waloryzowana rocznym wskaźnikiem inflacji.
Ř Eksploatację instalacji w lokalu, zgodnie z zawartą umową – opłata: 1,50 zł miesięcznie za lokal,
waloryzowana rocznym wskaźnikiem inflacji – dotyczy sytuacji, w których dostawca ciepła
eksploatuje instalacje cieplne we wszystkich lokalach do których dostarcza ciepło w danym
budynku.
Cennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowanych przez MPEC Przemyśl Spółka z o.o.
przesyłamy w załączeniu do niniejszej informacji.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Kazimierz Stec
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