
CAŁOROCZNE
Archaiczne pojęcie „sezonu grzewczego” 
dawno już odeszło do lamusa. Ciepło Sys-
temowe dostępne jest przez cały rok. To od-
biorcy wiedzą najlepiej kiedy chcą z niego 
korzystać dla zapewnienia sobie i swoim 
najbliższym komfortu cieplnego. 

EKONOMICZNE
Ciepło Systemowe to nie tylko konkurencyj-

ne w stosunku do innych sposobów ogrze-
wania ceny, ale i ich stabilność, 

gwarantowana przez zatwier-
dzający taryfy Urząd Regula-

cji Energetyki.
W rękach odbiorcy po-
zostaje podstawowy 
instrument kontroli 
kosztów ogrzewania – 
przygrzejnikowy zawór 
termostatyczny. Skutki 

regulacji temperatury a 
więc racjonalnego gospoda-

rowania ciepłem widoczne są 
na miesięcznych fakturach rozli-

czeniowych.

EKOLOGICZNE
Scentralizowane źródło ciepła (ciepłow-
nia Zasanie), zasilające system ciepłowni-
czy, ułatwia oczyszczanie spalin i kontrolę 
przestrzegania norm środowiskowych oraz 
umożliwia likwidację tzw. niskiej emisji, 
czyli dymu z setek kominów.

BEZPIECZNE
Ciepło Systemowe to najbezpieczniejszy 
obecnie sposób ogrzewania. Nie grozi wy-
buchem, pożarem,  porażeniem prądem, 
zatruciem czadem. Eliminuje konieczność 
wykonywania przeglądów kominiarskich 
oraz stosowania detektorów gazu i tlenku 
węgla.

WYGODNE
Ciepło Systemowe to bezobsługowy sys-
tem grzewczy, zapewniający stałe poczucie 
komfortu cieplnego, niezależnie od pogody i 
pory roku. Bez dymu, popiołu i konieczności 
magazynowania paliw, z serwisem zapew-
nianym przez całodobowe Pogoto-
wie Ciepłownicze MPEC.

PEWNE
Nieustanna kontrola funk-
cjonowania infrastruktury 
ciepłowniczej, wspoma-
gana najnowszymi na-
rzędziami technologicz-
no-informatycznymi, to w 
połączeniu z prawną ochro-
ną odbiorców najlepsza gwa-
rancja ciągłości i niezawodności 
dostaw ciepła.
Stabilność dostaw ciepła gwarantuje rów-
nież efektywne wykorzystywanie rodzi-
mych paliw.
 

DOSTĘPNE
Ciepło Systemowe to najlepszy sposób na 
ciepło w mieście. Już dziś system ciepłow-
niczy obejmuje swoim zasięgiem ok. 75% 
zurbanizowanego obszaru Przemyśla, zaś 
średniookresowe plany przewidują dalszą 
jego rozbudowę, której kierunki i harmono-
gram wyznacza przede wszystkim zainte-
resowanie przyszłych odbiorców. 
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PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
– TO NAPRAWDĘ PROSTE

Z myślą o przyszłych odbiorcach Ciepła Systemowego 
uprościliśmy i ograniczyliśmy do niezbędnego mini-
mum wszelkie formalności związane z procesem przy-
łączeniowym.

Wypełnienie i złożenie wniosku przyłączeniowego 
zajmuje dosłownie kilka minut i nie wymaga specjali-
stycznej wiedzy, stosu dokumentów ani nawet wycho-
dzenia z domu. Z łatwością poradzi sobie z tym każdy.
Wzór wniosku można pobrać ze strony www.mpec.
przemysl.pl zakładka „dokumenty do pobrania”, wy-
drukować i wypełniony dokument przesłać w formie 
skanu na adres mpec@mpec.przemysl.pl

Można go również złożyć wypełniając elektroniczny 
formularz zamieszczony pod zakładką „jak się do nas 
przyłączyć?”.

Złożenie wniosku nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych 
zobowiązań finansowych lub prawnych w stosunku do 
naszego  przedsiębiorstwa. Pozwala natomiast wnio-
skodawcy uzyskać szereg istotnych informacji przy-
datnych przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej 
zmianie systemu ogrzewania nieruchomości i przygo-
towywania ciepłej wody użytkowej.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących proce-
su przyłączeniowego oraz proponowanych rozwiązań 
znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej 
naszej Spółki.

PRZEBIEG PROCESU 
PRZYŁĄCZENIOWEGO

Przy realizacji inwestycji przyłączania nieruchomości 
do sieci ciepłowniczej zapewniamy wnioskodawcy po-
moc, współpracę oraz dostęp do aktualnych informacji 
dotyczących przebiegu wspomnianego procesu na każ-
dym jego etapie.

MIESZKANIOWA STACJA CIEPLNA
– NAJLEPSZY WYBÓR

Obecnie praktycznie wszystkie wielolokalowe budynki 
mieszkalne przyłączane do sieci ciepłowniczej wypo-
sażane są w mieszkaniowe stacje cieplne – urządzenia 
bezobsługowe, zapewniające autonomiczny system 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
dla mieszkańców. 

Indywidualne opomiarowanie każdego lokalu, daje po-
czucie niezależności i kontroli nad ilością pobieranego 
ciepła oraz umożliwia indywidualne rozliczenia finan-
sowe bezpośrednio z naszą Spółką.

Oferowana przez MPEC kompleksowa obsługa i eks-
ploatacja instalacji grzewczej w budynku pozwala jego 
mieszkańcom cieszyć się ciepłem i komfortem, nawet w 
najbardziej mroźne dni.

A w przypadku awarii, niezależnie w dzień zwykły czy 
świąteczny, w południe czy w środku nocy, wystarczy 
powiadomić o tym fakcie Pogotowie Ciepłownicze. I po 
problemie!

MPEC
• wydanie warunków 

przyłączenia obiektu 
do sieci ciepłowniczej

• przedstawienie pro-
jektu umowy przyłą-
czeniowej

MPEC
• sporządzenie dokumen-

tacji zgodnie z zakresem 
umowy przyłączeniowej

• realizacja i odbiór inwe-
stycji

I nie wierz nam na słowo. Mieszkaniowe stacje cieplne 
zasilane Ciepłem Systemowym funkcjonują już w 110 
przemyskich budynkach. Ich adresy znajdują się na 
stronie internetowej naszej Spółki. 

Podejdź, obejrzyj, porozmawiaj, dowiedz się więcej. Po-
tem sam zdecydujesz.

BEZPROBLEMOWY 
KONTAKT 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta umożliwia każdemu 
odbiorcy ciepła załatwienie niemal każdej sprawy zwią-
zanej z dostawą ciepła, bez wychodzenia z domu. 
Na indywidualnym profilu odbiorcy udostępniane są 
m.in. obrazy faktur za ciepło, aktualne informacje do-
tyczące salda, wymagalnych należności, wnoszonych 
opłat, itp. Za pośrednictwem IBOK-a odbiorca może 
również złożyć każdy wniosek, zapytanie, wyrazić swoją 
opinię oraz prowadzić korespondencję z naszą Spółką.

ODBIORCA
złożenie wniosku 

o przyłączenie 
obiektu do sieci 
ciepłowniczej

MPEC
przedstawienie odbiorcy 
informacji o możliwości 
i zasadach przyłączenia 

obiektu do sieci  
ciepłowniczej

ODBIORCA
uzgodnienie 
i akceptacja  
warunków  

oraz złożenie  
wymaganych 
 dokumentów

ODBIORCA
podpisanie umowy  

przyłączeniowej

      ODBIORCA             MPEC
• podpisanie umowy sprzeda-

ży ciepła
• rozpoczęcie dostarczania 

ciepła do obiektu

marekkrol
Notatka
tu dobrze by było napisać co to jest, czyli tytuł tego schematu "Procedura przyłączenia obiektu do systemu ciepłowniczego"


