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Postulat wptowadz enia ptzepl,sów chroniących gospodatstwa domowe przed skutkami drastycznego
wzfostu cen ciepła wyt§łatzalnego z biomasy.

Szanowny Panie Prezesie,

I)o l{onińskiej Spółdzic].ni N{ieszkaniowej wpłynęło zawiadomrenie od N{PEC I{onin Sp. z o. o.

infotmujĄce o dtastycznym wzroście cen enel€u cieplnej zc skutkiem od dnia 11 sierpnia 2022 r.

Podwl,żka ptzcde lvszystkim sporvodowana jest wzfostem ceny biomasy.

Potównanie dotychczasowcj i nowej ccny ciepła, oborvlązujące; od 11 sierpnia 2022 t., ptzedstar,viono

lv poniższej tabeli:

składnik kosztów

ciepła
Jcdnostka miafi,

Cena netto f zł Wzrost ceny

netto v/ ońdo 1,0.08.2022 t <>d 11.0B.2022 t

Cena za

zarn.ówjoną

moc cieplną

focżtie zaMW /zL 125.851,26 188.880,54

50rata miesięczn^ za

NfW/zł
10.187,61 15.7 40,04

Cena ciepła GJ /zł 3"],,64 73,52 132

Zgodńe z informacią MPEC - Konin Sp. z o. o. podany powyżej wzfost cen

ciePła skutkować będzie średnioroczną podwyżką kosztów dostawy ciepła, czyll
ogtzewaflia gospodafstw domowych otaz kosztów podgrzania wody o 661720ń|

,.or. 11łz(z>l



§(/ zaistniałej sytuacii, ptosimy Pala Prczesa o pomoc i pilne r,,prorvadzenie, instrumentórv

chroniących gospodarstwa domovu,e ptzed dtasrycznvru skutkamr glvałtorr,,nego wufostu cen ciePła

\\,Ttwafzanego z biomasy.

Ptoponuiemy wpfo§iadzenie pfzepisó\,y ustalaiących maksymalną cenę ciePła §ryt§Iafzanego

z biomasy, jaka moźe być stosowana v/ tozliczef,iach z gospodatstwami domowymi z jednoczesnym

wprowadzeniem rekompensaty dla ciepłowni (elektocie/:*"ł, która pokryłaby tóżnicę Pomiędzy

tak ustaloną ceną maksymalną dla gospodarstw domowych a tzeczywis§/mi kosztami wytwozenia,

czy też nabycia ciepła - zatwierdzonymi ptzez Ptezesa URE.

§(/ ten sposób państwo polskie uchroni odbiotców ciepła wyt\łIafzanego ze źńdeł

odnawialnych przed skutkami drastycznego wzfostu ich ceny.

Szanowny Panie Prezesie,

Zabicgamy dla naszych mlcszkańców o pomo c, która porvinna być maksvmalnie efekqrwna. Nie

zabiegam,r, o tozdawanie pieniędzv. Prosimy o punktowe uderzenic rv celu zażegnania problemu. Strumreri

pieniędzy należy skietować bardzo precyzylnie, udzielajac z budżetu państwa polsklego tekompens^t l1a rzecz

NlPtrC - I(onin Sp. z cl. o. or^z innych zakładóv ciepłowniczych dostatczalących ciepło §Tltwafzane

z biomasy (altetnafiłvrue dla ptoducentów ciepła).

Zh, PAK S. A. poszedł rv kierunku wyfwatzania ciepła z samobiiansującej się cmlsyjnie biomasy.

Zrezygnował ze spalania emrsyjnego rvęglal

§7 ramach elemcntarnego pocżucia sptarviedliwości społecznei, mieszkańcy korzystający z ciepła

praktycznie lv 100 o/owytsvatzanego ze źródła odnarvialnego i samobilansującego się emisyjnie, mająprawo do

ztekomp ens orvania im bardz o dras Wcznic to snącvch ko s z tór.v op;rzervlnia.

§7 obccnej srltuacii geopolitvcznej, nie można sobie poz-,volrć na działania, które rr,l,hamuja rozrvój

OZT!. Nie sposób byłoby zrozwmjeć ograniczenie stę pruez uądzących do przyznania dodatku osłonorveg<l

wyłącznie dla gospodarstrv domorłrych, któte ogrzcr.vajĄ się węgleml

Jcżetl takic in,,vestycje jak enefgetycune bloki biomasowe, będą Ęrtwafzały ciepło w sposób

nieemrsvjnv, ekologiczny, ale jcdn<lcześnie bat<lzo dtogo, pl,ogfam stopniorvego odchodzcnia od lvęgla

załamię się. Sama tatryftkacla ceny ciepła przcz URL okaztĄe się niewystarcz^)ąc^ skoro cena ciepła z biomas1,

stała się tak rłysoka! I(oniecznym jest wprowadzerue dodatkowych instrumentów ochronnych, aby odbiorcy

ciepła produkorvaflęg() z biomasy nie doświadczvli nicsprawiedlirvości społccznej| Jeżell'przyznaje się dodatki

osłonowc clla osób ogrzervając,vch się emlsyjnym rvęglem, to jak wl,tłumaczyć ogrzel,vających się biomasą -
ziel<>nąenergią, że rm dodatki osłono,,ve się nie naIeżą?
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A ponrcrvaz Llwaz^my, ze wdziclając rvsparct^ tr7,eb^ myśleć stratcgicznie, budorvać plzekclnanie

nrcuchrtlntroŚci zmlany Źrcdła ciepła, konieczność inrvestorvania rv ciepło systclTlowe \łTtwafzanc ze źrodeł

odnalvialnych taluch jakim jest biomnsa, proponujem.\- ptz\|z11^I17e rekompensat łm, którzv ciepło

dystrlbuuja, czsr tez ich bezpośtcdnrm producentom. Jezell takrclr działań nie będzie się podcimorvało tcl nie

q,,lko doświadczymy nicsprarvicdlrrvości społecznej, ale jeszczc utnvalimy karbonizację. §fsparcie finansorvc

dla odbiorcór.v ciepła wytwalzanego ze źrodeł odnar.vialnvch jest potrzebne z,arówno ze społecznego punktu

widzenia, jak i w celu budolvanta racjonalnej, długoterminolve,l strategii enefgeq,cznej Polski.

I)odatkow-ym i jakżc istotnym algumentem jest trl, źe wielkopcrlska rvschodnia jest lv proccsic

transformacji cnctgetlcznej, która rodzi c_lgtcrmne ptoblcmy społeczne. lŁzesza Naszych gćlrnikćlrv zabtega

o p1:,zyzl7alic emerytur gótniczl,ch| Górnicy i ich todziny znaleźll się lv bardzo trudnej sytuacji, która

przekłada się na sytuację w całvm regionie konińskim i jego okolicach. Drastyczny wzfost ccn ciepła uderzv

w nas ze zdwojoną siłą. Prosrml. o pomoc!

Dlatego ptoponuiemy \ilpfov/adzenie pfzepisów ustalaiących maksymalną cenę ciepńa

wył;wafzanego z biomasy, jaka rnoże być stosowana vr toz|nczenLiach z gospodarstrvami domowymi

z iednoczesnym wprowadzeniem rekompensaty dla ciepłowni (elektrociepłowni), która pokryłaby

ńżnicę pomiędzy tak ustaloną ceną maksymalną dla gospodatstrv domowych a tżeczywistymi

kosztami wytwozenia, czy też nabycia ciepła - zatwietdzonymi pruez Ptezesa URE.

W ten sposób państrvo potskie uchroni odbiotców ciepła wytwarzanego ze źtódeł

odnawialnych ptzed skutkami drastycznego wzfostu ich ceny.

C)trzl,mllą;
1. ldrcsat,
2. Posłoune i Senator ziemi konińskiej,
3. l)rczt,dent N{iasta l{onirra,
4. NIPEC - KONIN Sp. z o.o.,
5. N() ał.

Do wradomości:

1. Samorządr, NIicszkańcólv Budvnków rv zasobaclr spóldzielczych ]<SN{,

2. Zatządl Wspólnot \fieszkaniorq,ch zatządzarlvclr ptzez I{S\I.

Z powa7aniem

v,


