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1. Podstawa prawna 

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. został opracowany w oparciu o poniższe akty prawne: 
 
 Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne” (t.j. Dz. U. 2021 poz.716 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. „w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze  
energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U.2021 poz. 2209); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 15 stycznia 2007r. „w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych” (Dz. U. 2007 poz.92); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. 
„w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych” (Dz. U. 2003 poz. 338). 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne w artykule 11 określa, że w przypadku 
zagrożenia:  

1) bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym 
braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,  

2) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,  
3) bezpieczeństwa osób,  
4) wystąpieniem znacznych strat materialnych  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony 
ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.  

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła polegają na:  
1) ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii 

elektrycznej;  
2) zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciepła.  

Ograniczenia mogą być wprowadzone czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze 
rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. 

Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. podlega uzgodnieniu z Wojewodą Podkarpackim, który 
równocześnie stanowi organ uprawniony do kontroli stosowania ograniczeń.  

 

2. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności 

I. Zakres przedmiotowy działalności koncesjonowanej 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., jako przedsiębiorstwo 
energetyczne, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji oraz obrotu 
ciepłem, na podstawie udzielnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji: 

 na przesyłanie i dystrybucję ciepła – nr PCC/30/277/U/2/98/EB z dnia 4 września 
1998r. (zmienionej Decyzjami Prezesa URE nr PCC/30-ZTO/277/W/OKR/2007/WS z dnia 
27 sierpnia 2007r., nr OKR.4110.7.2017.JPil z dnia 31 lipca 2017r. oraz nr 
OKR.4110.18.2021.JWi z dnia 1 września 2021r.); 

 na obrót ciepłem – nr OCC/389/277/W/OKR/2021/JWi z dnia 30 lipca 2021r.  
 
MPEC Przemyśl Sp. z o.o. prowadzi eksploatację stanowiących własność przedsiębiorstwa: 

 sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej,  

 węzłów cieplnych, 

 zewnętrznych instalacji odbiorczych, 
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w sposób określony w wewnętrznych instrukcjach i procedurach oraz opracowywanych przed każdym 
sezonem grzewczym programach pracy miejskiej sieci ciepłowniczej. 

W stabilnych warunkach pracy  miejskiego systemu ciepłowniczego, dostarczanie ciepła odbywa się 
w sposób ciągły i niezawodny, z zachowaniem obowiązujących w Spółce Standardów jakościowych 
obsługi odbiorców. 

Charakterystykę techniczną systemu przesyłowo-dystrybucyjnego – sieć nr 1, zawiera Załącznik nr 1  

MPEC  Przemyśl Sp. z o.o. prowadzi również działalność związaną z przesyłaniem i dystrybucją ciepła 
zakupionego od wytwórcy ciepła – spółki „Fibris” S.A. (Przemyśl ul. Ofiar Katynia 17) do 4 obiektów 
(w tym 3 budynków mieszkalnych) w obrębie osiedla Ofiar Katynia w Przemyślu. Ciepło od granicy 
eksploatacji (węzła pomiarowo-rozdzielczego) do obiektów  odbiorców, przesyłane jest odcinkiem sieci 
(sieć nr 2), eksploatowanym przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Sieć nr 2 jest siecią odrębną od sieci nr 1. 
Pomiędzy siecią nr 1 i siecią nr 2 nie istnieje fizyczne połączenie. 

Wielkość zamówionej mocy cieplnej na cele c.o. przez wszystkich odbiorców ciepła zasilanych z sieci nr 
2, wg stanu na dzień 01.04.2022r. wynosi 0,1831 MW. Ponadto wszyscy wspomniani odbiorcy znajdują 
się obecnie w okresie wypowiedzenia umów sprzedaży ciepła, które zostaną rozwiązane z dniem 
30.09.2022r. Z informacji otrzymywanych od odbiorców wynika, że wszyscy odbiorcy prowadzą 
obecnie starania zmierzające do uruchomienia indywidualnych źródeł ogrzewania przed sezonem 
grzewczym 2022/2023.  

Z uwagi na specyfikę dostarczania ciepła przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. siecią nr 2 do obiektów 
odbiorców, związaną z całkowitym uzależnieniem parametrów nośnika ciepła od wytwórcy ciepła – 
spółki Fibris S.A., układem technologicznym, jak i charakterystyką odbiorców, MPEC  Przemyśl Sp. z o.o. 
ma bardzo ograniczone możliwości kształtowania planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu 
ciepła do obiektów odbiorców zasilanych z przedmiotowej sieci. MPEC Przemyśl Sp. z o.o., jako 
odbiorca ciepła od jego wytwórcy – spółki „Fibris” i równocześnie dostawca ciepła do obiektów 
poszczególnych odbiorców, zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazywania odbiorcom ciepła z sieci 
nr 2, wszelkich informacji otrzymanych od wytwórcy ciepła, dotyczących trybu, terminu oraz sposobu 
wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła, poprzez ich zamieszczanie na stronie internetowej 
przedsiębiorstwa oraz w formie ogłoszeń wywieszanych w budynkach odbiorców.  

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do obiektów zasilanych z sieci nr 2 został 
przedstawiony w Załączniku nr 15. 

II. Gminy obsługiwane przez MPEC  Przemyśl Sp. z o.o. 

MPEC  Przemyśl Sp. z o.o.  dostarcza ciepło do obiektów położonych na terenie Gminy Miejskiej 
Przemyśl. 

III. System wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła przez MPEC Przemyśl Sp. z o. o.  
Charakterystyka źródła ciepła, rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby 
jego regulacji, rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczej. 

System ciepłowniczy - sieć nr 1 zasilany jest obecnie z jednego źródła ciepła – Ciepłowni Zasanie, 
zlokalizowanego w Przemyślu przy ul. Emilii Plater 8, eksploatowanego przez spółkę PGNiG TERMIKA 
Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. Dostarczanie ciepła do sieci ciepłowniczej przez jego wytwórcę 
realizowane jest na podstawie umowy sprzedaży ciepła zawartej pomiędzy wspomnianym wytwórcą – 
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. a MPEC Przemyśl Sp. z o.o.  

Nośnikiem ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego – sieci nr 1 jest gorąca woda 
o temperaturze zasilania/temperaturze powrotu 125/72oC regulowana według tabeli temperatur 
stanowiącej Załącznik nr 3.1 w zależności od temperatury zewnętrznej. Regulacja ilości ciepła 
dostarczanego ze źródła ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej prowadzona jest w źródle ciepła 
w systemie ilościowo-jakościowym.  

Dostawy ciepła z Ciepłowni „Zasanie” do sieci ciepłowniczej nie można zastąpić obecnie dostawą 
z innego, alternatywnego źródła lub źródeł ciepła, gdyż takie źródło (źródła) w Przemyślu nie istnieje. 
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Wobec powyższego, dostarczanie ciepła do obiektów odbiorców uzależniona jest od bezawaryjnej 
pracy w systemie ciągłym źródła ciepła - Ciepłowni „Zasanie”. Wszelkie przerwy lub zakłócenia w pracy 
źródła ciepła powodujące obniżenie parametrów ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego – 
sieci nr 1, wiązałyby się z koniecznością  wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła do obiektów 
poszczególnych odbiorców. 

Charakterystykę techniczną źródła ciepła – Ciepłowni Zasanie, przygotowaną przez podmiot 
eksploatujący źródło ciepła zawiera Załącznik nr 2. 

Od 10 stycznia 2022r. prowadzone są prace rozruchowe nowego źródła ciepła – elektrociepłowni 
Przemyśl, zlokalizowanej na ternie ciepłowni Zasanie, która po uruchomieniu stanowiła będzie drugie, 
dodatkowe źródło ciepła zasilające system ciepłowniczy – sieć nr 1, o łącznej mocy termicznej 
wynoszącej 12 MW. Elektrociepłownia Przemyśl, podobnie jak ciepłownia Zasanie, eksploatowana 
będzie przez podmiot gospodarczy niezależny od MPEC Przemyśl Sp. z o.o. 

 

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wprowadzanych ograniczeń 
w dostarczaniu ciepła  

I. Zasady ogólne wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła. 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej lub ciepła - „ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po 
wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych 
środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.” 

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła na podstawie niniejszego Planu dotyczą tylko odbiorców 
końcowych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła 
odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła 
w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która 
służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła. 

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody dopuszcza się obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej, zaś w zakresie ogrzewania -  
umożliwia się utrzymanie temperatury w:  

a) budynkach lub lokalach mieszkalnych – nie mniejszej niż +10°C,  
b) innych pomieszczeniach – nie mniejszej niż +5°C.  

Całorocznej ochronie przed ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy końcowi 
pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które 
są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów 
dziecięcych i wychowania przedszkolnego. Zakres wspomnianej ochrony obejmuje wprowadzenie 
ograniczeń dla ww odbiorców końcowych w ostatniej kolejności.  

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła wprowadzane na podstawie niniejszego Planu nie mogą 
powodować: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób;  
2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio 

w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, 
przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
lub ciepła lub wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych;  

3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych;  
4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań 

dotyczących:  
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a) bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 
realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji 
gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,  

c) opieki zdrowotnej,  
d) edukacji, 
e) opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,  
f) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,  
g) ochrony środowiska. 

 

 

II. Współpraca podmiotów przy wprowadzaniu w życie ograniczeń w dostarczaniu ciepła. 

Z uwagi na strukturę prawno-organizacyjną oraz uwarunkowania techniczno-technologiczne 
związane z dostarczaniem ciepła do sieci ciepłowniczej z jedynego źródła ciepła – Ciepłowni Zasanie, 
eksploatowanego przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. - podmiot odrębny 
i niezależny od MPEC Przemyśl Sp. z o.o. - operatora systemu przesyłowo-dystrybucyjnego, 
wprowadzanie poszczególnych stopni ograniczeń w dostawach ciepła może być realizowane 
w warunkach ścisłej współpracy w tym zakresie pomiędzy wytwórcą (wytwórcami) ciepła a MPEC 
Przemyśl Sp. z o.o. 

 

III. Procedura wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła. 

1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła mogą zostać wprowadzone w trybie i na zasadach 
o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów, wydanego na wniosek ministra właściwego do spraw energii, na podstawie zgłoszenia 
Wojewody Podkarpackiego dokonanego w oparciu o informacje i dokumenty przekazane przez  
MPEC  Przemyśl Sp. z o.o., dotyczące wprowadzenia wspomnianych ograniczeń, zgodnie z § 3 ust. 
1 pkt. 2 oraz ust. 4 pkt. 5 – 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz 
w dostarczaniu i poborze  energii elektrycznej lub ciepła. 

2. Po zaistnieniu określonych przez prawo warunków do wprowadzenia planu ograniczeń 
w dostarczaniu i poborze ciepła, uwzględnieniu stanu rzeczywistych zapasów paliwa oraz 
możliwości technicznych i technologicznych warunkujących dostarczanie ciepła do sieci 
ciepłowniczej w odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach, Prezes Zarządu spółki 
wytwórcy ciepła bezzwłocznie informuje Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. o zakresie 
i terminie wprowadzenia obniżenia parametrów ilościowych i jakościowych nośnika ciepła 
zasilającego sieć ciepłowniczą (stopnia ograniczenia), skutkujących ograniczeniem dostarczanej 
mocy cieplnej, zgodnie z niniejszym Planem. Powyższa informacja dostarczana jest w formie 
pisemnej do siedziby MPEC Przemyśl Sp. z o.o.  z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych 
przed wprowadzeniem danego stopnia ograniczenia. 

3. Na podstawie informacji uzyskanej zgodnie z pkt. 2, Zarząd MPEC Przemyśl Sp. z o.o., podejmuje 
decyzję o wprowadzeniu w życie niniejszego „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu 
ciepła na lata 2022-2025”, z uwzględnieniem poszczególnych stopni ograniczeń. 
O wprowadzeniu danego stopnia ograniczenia powiadamiany jest bezzwłocznie Wojewoda 
Podkarpacki, który uruchamia procedurę opisaną w ust. 1. Oprócz Wojewody Podkarpackiego 
informacja taka przekazywana jest Prezesowi Zarządu spółki (spółek) wytwórcy (wytwórców) 
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ciepła oraz odbiorcom ciepła. Analogiczną procedurę stosuje się w przypadku wprowadzania 
kolejnych stopni ograniczeń ujętych w niniejszym Planie, zarówno „w górę”, jak i „w dół”. 

4. Zarząd MPEC Przemyśl Sp. z o.o. zobowiązuje pisemnie Kierownika Wydziału Sieci i Węzłów do 
wprowadzenia lub zmiany w określonym terminie stopnia ograniczenia oraz kierownika działu 
odpowiedzialnego za obsługę odbiorców do powiadomienia odbiorców o tym fakcie, wraz ze 
wskazaniem sposobów i terminu powiadomienia. 

 

IV. Charakterystyka odbiorców ciepła. 

Według stanu na dzień 28 lutego 2022r. MPEC Przemyśl Spółka z o.o. dostarcza ciepło do 683 
budynków, zarówno w prawobrzeżnej, jak i lewobrzeżnej części miasta, głównie wielolokalowych, 
o funkcjach mieszkalnych, handlowych, usługowych, biurowych i użyteczności publicznej.  

Sumaryczna wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej wynosi:  
a) na cele centralnego ogrzewania (c.o.)   – 61,5874 MW 
b) na cele ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)  –   9,7588 MW 
c) na cele wentylacji (went.)    –   3,0460 MW 
d) na cele technologiczne (techn.)   –   1,0940 MW 
          RAZEM      –75,4862 MW 

 

Szczegółowy wykaz odbiorców zasilanych z poszczególnych węzłów cieplnych, wraz 
z wyszczególnieniem wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz oznaczeniem grup odbiorców, których 
dotyczą ograniczenia przy wprowadzeniu kolejnych stopni ograniczeń w dostarczaniu ciepła zawiera 
Załącznik nr 4. 

 

V. Stopnie ograniczeń w dostarczaniu ciepła. 

Wprowadzenie I stopnia ograniczenia oznacza: 
powiadomienie wszystkich odbiorców ciepła o konieczności oszczędzania ciepła. 

Wprowadzenie II stopnia ograniczenia oznacza: 
a) przerwanie dostawy ciepła na cele c.o., c.w.u., went. i techn. do obiektów zakwalifikowanych do 

II stopnia ograniczenia (wg Załącznika nr 5), z zachowaniem minimalnej temperatury zasilania 
ogrzewania i wentylacji do 20oC w celu zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed 
zamarznięciem; 

b) obniżenie temperatury zasilania c.o. i went. o 30oC dla obiektów pełniących funkcje mieszkalne, 
obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania 
zadań o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a-g Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze  
energii elektrycznej lub ciepła (wg Załącznika nr 6); 

c) obniżenie temperatury zasilania do 40oC dla obiektów wymienionych w ppk „b”, zasilanych 
z węzłów stałoparametrowych ciepła (wg Załącznika nr 7). 

Wprowadzenie III stopnia ograniczenia oznacza: 

a)  utrzymanie ograniczeń wynikających z II stopnia ograniczenia; 

b) wstrzymanie dostarczania ciepła na cele c.o., c.w.u., went. i techn. do wszystkich obiektów 
(z wyłączeniem obiektów służby zdrowia, przedszkoli, żłobków, placówek opiekuńczych 
i opiekuńczo-wychowawczych oraz gospodarstw domowych), z zachowaniem minimalnej 
temperatury zasilania ogrzewania i wentylacji do 20oC w celu zabezpieczenia instalacji 
odbiorczych przed zamarznięciem (wg Załącznika nr 10); 

c) wstrzymanie dostawy c.w.u. do budynków mieszkalnych oraz obiektów pełniących podobną 
funkcję (wg Załącznika nr 11 i 12); 
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Wprowadzenie IV stopnia ograniczenia oznacza: 

utrzymanie ograniczeń wynikających z III stopnia ograniczenia, a także  ograniczenie dostawy ciepła 
na cele. c.o., c.w.u., went. i techn. do wszystkich obiektów, niezależnie od pełnionych przez te 
obiekty funkcji, z zachowaniem minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia instalacji 
wewnętrznych w obiektach przed zamarznięciem oraz zapewnienia cyrkulacji w sieci ciepłowniczej, 
z zachowaniem minimalnej temperatury zasilania do 20 oC, w celu zabezpieczenia przed 
zamarznięciem.  

 
Wprowadzenie poszczególnych stopni ograniczenia skutkuje sukcesywnym obniżaniem wielkości 
poboru mocy, ilości pobieranego przez odbiorców ciepła, a co za tym idzie - zmniejszeniem zużycia 
paliwa (opału).  
 
Obniżenie mocy będzie realizowane poprzez: 

a) obniżenie parametrów jakościowych nośnika ciepła nie powodujących zamarznięcia 
sieci, instalacji c.o. i wentylacji; 

b) wyłączenie c.w.u. we wszystkich węzłach cieplnych. 
 
W rezultacie powyższych działań zmianie ulegnie natężenia przepływu nośnika ciepła w sieci 
ciepłowniczej oraz instalacjach odbiorczych oraz program  pracy węzłów cieplnych zasilających obiekty 
zakwalifikowane do danej kategorii ograniczeń.  

 

Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń, po uzgodnieniu z Wojewodą Podkarpackim, zostanie: 
1. wyłożony do wglądu w siedzibie MPEC Przemyśl Sp. z o.o.; 
2. przekazany Prezydentowi Miasta Przemyśla; 
3. przekazany PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. - wytwórcy ciepła dostarczanego 

do systemu ciepłowniczego; 
4. udostępniony wszystkim zainteresowanym poprzez opublikowanie na witrynach 

internetowych MPEC Przemyśl Sp. z o.o.:  https://mpec.przemysl.pl 
i https://bip.mpec.przemysl.pl na co najmniej 30 dni przed dniem obowiązywania.  

 
Niniejszy Plan, począwszy od dnia rozpoczęcia obowiązywania, zastępuje dotychczas obowiązujący 
„Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2020-2023”, uzgodniony  
z Wojewodą Podkarpackim pismem znak: I-II.731.2.1.2020 z dnia 03.06.2020r. 
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Załączniki: 
 

 Załącznik nr 1 – charakterystyka techniczna systemu przesyłowo-dystrybucyjnego – sieć nr 1 

 Załącznik nr 2 – charakterystyka techniczna źródła ciepła – Ciepłownia Zasanie 

 Załącznik nr 3.1 – tabela temperatur 125/72 źródła ciepła –  Ciepłowni Zasanie 

 Załącznik nr 3.2 – tabela regulacyjna temperatur dla instalacji centralnego ogrzewania – 
ograniczenie o 30oC – II i III stopień ograniczeń 

 Załącznik nr 3.3 – tabela regulacyjna temperatur dla instalacji centralnego ogrzewania – 
ograniczenie do 40oC – II i III stopień ograniczeń 

 Załącznik nr 3.4 – tabela regulacyjna temperatur dla instalacji centralnego ogrzewania – 
zabezpieczenie instalacji przed zamrożeniem. 

 Załącznik nr 4 – Wykaz odbiorców (obiektów) wraz z oznaczeniami: zamówionej mocy cieplnej 
oraz grup odbiorców, których dotyczą ograniczenia przy wprowadzaniu kolejnych stopni 
ograniczeń w dostawie ciepła. 

 Załącznik nr 5 – Wykaz odbiorców (obiektów) dla których w ramach II Stopnia ograniczeń 
(ppkt. a) wstrzymane jest dostarczanie ciepła na cele c.o., c.w.u., went. i techn., 
z utrzymaniem minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed 
zamrożeniem. 

 Załącznik nr 6 – Wykaz odbiorców (obiektów) zasilanych z węzłów cieplnych ze zmienną 
temperaturą zasilania, dla których w ramach II Stopnia ograniczeń (ppkt. b) wprowadzane 
jest obniżenie temperatury zasilania c.o. i went. o 30oC. 

 Załącznik nr 7 – Wykaz odbiorców (obiektów) zasilanych z węzłów cieplnych ze stałą 
temperaturą zasilania, dla których w ramach II Stopnia ograniczeń (ppkt. c) wprowadzane 
jest obniżenie temperatury zasilania c.o. do 40oC. 

 Załącznik nr 8 – Wykaz odbiorców (obiektów) zasilanych z węzłów cieplnych ze zmienną 
temperaturą zasilania, dla których w ramach II Stopnia ograniczeń utrzymane jest 
dostarczanie ciepła na cele c.w.u. 

 Załącznik nr 9 – Wykaz odbiorców (obiektów) dla których w ramach II i III Stopnia ograniczeń 
utrzymane jest dostarczanie ciepła (mocy) bez ograniczeń. 

 Załącznik nr 10 – Wykaz odbiorców (obiektów) innych niż pełniące funkcje mieszkalne, dla 
których w ramach III Stopnia ograniczeń (ppkt. a) wstrzymane jest dostarczanie ciepła, 
z zachowaniem minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed 
zamrożeniem. 

 Załącznik nr 11 – Wykaz odbiorców (obiektów) pełniących funkcje mieszkalne i pokrewne, dla 
których w ramach III Stopnia ograniczeń utrzymane jest dostarczanie ciepła (mocy) na cele 
c.o., went. i techn. na poziomie II Stopnia ograniczeń. 

 Załącznik nr 12 – Wykaz odbiorców (obiektów), pełniących funkcje mieszkalne i pokrewne, dla 
których w ramach III Stopnia ograniczeń (ppkt. b) wstrzymane jest dostarczanie ciepła na cele 
c.w.u., z utrzymaniem minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia instalacji przed 
zamrożeniem. 

 Załącznik nr 13 – Wykaz odbiorców (obiektów), pełniących funkcje mieszkalne i pokrewne, dla 
których w ramach III Stopnia ograniczeń  (ppkt. c) wstrzymane jest dostarczanie ciepła na 
cele c.w.u. 

 Załącznik nr 14 – Schematyczny plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła oraz 
sposobu ich realizacji dla sieci nr 1. 

 Załącznik nr 15 – Schematyczny plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła oraz 
sposobu ich realizacji dla sieci nr 2 przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Miejska sieć ciepłownicza (sieć nr 1) to sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, dwuprzewodowa, o DN 15-

500 i łącznej długości 45,4 km, pracująca w systemie rozgałęźnym z czteroma pierścieniami 

wewnętrznymi umożliwiającymi pracę sieci cieplnej w systemie awaryjnym. Eksploatacja sieci ciepłowniczej 

prowadzony jest przez Wydział Sieci i Węzłów, stanowiący jedną z komórek organizacyjnych MPEC Przemyśl 

Sp. z o.o., w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, wewnętrznych instrukcji i procedur ISO 

a także sporządzany na podstawie wspomnianego rozporządzenia przed każdym sezonem grzewczym 

„Program pracy miejskiej sieci ciepłowniczej”. 

 Parametry sieci ciepłowniczej: 

 tz/tp – 130/80oC 

 Maksymalne ciśnienie robocze – 1,60 MPa 

 

Podstawowe dane dotyczące sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej: 

 Długość sieci ciepłowniczej –  45,39 km 

 Pojemność sieci ciepłowniczej – 2557,95 m3 

 Ciśnienie dyspozycyjne w okresie zimowym/letnim – 70/40 mH2O 

 Ciśnienie statyczne – 82 mH2O 

 Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie grzewczym – 1279 m3/h 

 Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie letnim   – 305 m3/h 

 Obliczeniowe parametry pracy dla sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w sezonie grzewczym – 

125/72 oC 

 Obliczeniowe parametry pracy dla sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w sezonie letnim – 

70/38 oC 

 Obliczeniowa temperatura dla instalacji odbiorczych c.o. –  90/70 oC 

 Obliczeniowa temperatura dla instalacji odbiorczych o stałym parametrze – 65/35 oC 

 Obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej – 55/5 oC 

 Moc zamówiona – 75,4862 MW 

 Ilość węzłów cieplnych –  420 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

systemu przesyłowo-dystrybucyjnego – sieć nr 1 

oraz parametrów jej pracy 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

Ciepłownia Zasanie, eksploatowana przez spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o., stanowi 

jedyne źródło ciepła zasilające system przesyłowo-dystrybucyjny – sieć nr 1, obsługiwaną przez MPEC 

Przemyśl Sp. z o.o. 

Ciepłownia Zasanie zlokalizowana w Przemyślu przy ul. Emilii Plater 8, pracuje w ruchu ciągłym – całodobowo 

i całorocznie, za wyjątkiem zaplanowanych, corocznych kilkudniowych przerw technologicznych 

(remontowych). 

Układ wytwarzania ciepła zainstalowany w Ciepłowni Zasanie składa się z 4 kotłów wodnych, rusztowych, 

opalanych miałem węglowym.  

Charakterystyka kotłów zainstalowanych w Ciepłowni Zasanie: 

oznaczenie kotła typ kotła 
oddany do 

użytku 
moc nominalna 

[MW] 
sprawność 

[%] 
paliwo 

K2/1 
WR 12 

wodny rusztowy  
21.01.2009 12 > 85 miał węglowy 

K2/2 
WR 10 

wodny rusztowy  
20.12.2006 10 85 miał węglowy 

K3 
WR 25 

wodny rusztowy  
16.03.1994 29 82 miał węglowy 

K4 
WR 25 

wodny rusztowy  
22.06.1994 29 78 miał węglowy 

 

Podstawowe dane dotyczące Ciepłowni Zasanie: 

Rocznie w układzie wytwarzania ciepła – Ciepłowni Zasanie zużywanych jest ok. 26-28 tys. ton paliwa. 

Opał na teren Ciepłowni Zasanie dostarczany jest transportem kolejowym i rozładowywany bezpośrednio 

z wagonów kolejowych na plac składowy opału, o zdolności magazynowej ok. 100 tys. ton, przy pomocy 

dwóch suwnic bramowych, stanowiących wyposażenie ciepłowni.  

Istnieje także możliwość dostarczania opału na plac składowy opału za pomocą transportu 

samochodowego. 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

źródła ciepła – Ciepłowni Zasanie 

oraz parametrów jej pracy 
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Załącznik nr 3.1 

 

 

 

 

Lp.

Temperatura zewnętrzna 

średniodobowa

 ˚C

Temperatura zasilania 

nośnika ciepła

 ˚C

Temperatura powrotu

nośnika ciepła

 ˚C

1 2 3 4

1 -20 125,0 72,0

2 -19 122,8 71,1

3 -18 120,5 70,2

4 -17 118,3 69,2

5 -16 116,0 68,3

6 -15 113,7 67,4

7 -14 111,5 66,4

8 -13 109,2 65,4

9 -12 106,9 64,5

10 -11 104,6 63,5

11 -10 102,2 62,5

12 -9 99,9 61,5

13 -8 97,6 60,5

14 -7 95,2 59,4

15 -6 92,8 58,4

16 -5 90,5 57,3

17 -4 88,1 56,3

18 -3 85,7 55,2

19 -2 83,2 54,1

20 -1 80,8 53,0

21 0 78,3 51,8

22 1 77,5 50,7

23 2 77,0 50,0

24 3 76,5 50,0

25 4 76,0 50,0

26 5 75,5 50,0

27 6 75,0 50,0

28 7 74,0 50,0

29 8 73,5 50,0

30 9 73,0 50,0

31 10 72,0 50,0

32 11 71,0 50,0

33 12 70,0 50,0

33 13 70,0 50,0

33 14 70,0 50,0

33 15 70,0 50,0  

TABELA TEMPERATUR 125/72 

źródła ciepła – Ciepłowni Zasanie 
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Załącznik nr 3.2 

 

 

 

 

Lp.

Temperatura 

zewnętrzna 

średniodobowa
oC

Temperatura zasilania 

nośnika ciepła
oC

OBNIŻONA

Temperatura 

powrotu 

nośnika ciepła
oC

Przepływ

1 2 4 5 6

1 -20 60,0

2 -19 58,3

3 -18 56,6

4 -17 54,9

5 -16 53,2

6 -15 51,5

7 -14 49,8

8 -13 48,1

9 -12 46,4

10 -11 44,7

11 -10 43,0

12 -9 41,3

13 -8 39,6

14 -7 37,9

15 -6 36,2

16 -5 34,5

17 -4 32,8

18 -3 31,1

19 -2 29,4

20 -1 27,7

21 0 26,0

22 1 24,3

23 2 22,6

24 3 20,9

25 4 19,2

26 5 17,5

27 6 15,8

28 7 14,1

29 8 -

30 9 -

31 10 -

32 11 -

33 12 -

Tem
peratura pow

rotu uzależniona od technicznych w
arunków

 dla danego obiektu

Przepływ
 nie w

iększy niż obliczony dla m
ocy zam

ów
ionej

 

TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR 
ZMIENNOPARAMETROWA 

dla instalacji centralnego ogrzewania 
ograniczenie o 30oC – II i III stopień ograniczeń 
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Załącznik nr 3.3 

 

 

 

 

Lp.

Temperatura 

zewnętrzna 

średniodobowa
oC

Temperatura zasilania 

nośnika ciepła
oC

OBNIŻONA

Temperatura 

powrotu 

nośnika ciepła
oC

Przepływ

1 2 4 5 6

1 -20 40,0

2 -19 40,0

3 -18 40,0

4 -17 40,0

5 -16 40,0

6 -15 40,0

7 -14 40,0

8 -13 40,0

9 -12 40,0

10 -11 40,0

11 -10 40,0

12 -9 40,0

13 -8 40,0

14 -7 40,0

15 -6 40,0

16 -5 40,0

17 -4 40,0

18 -3 40,0

19 -2 40,0

20 -1 40,0

21 0 40,0

22 1 40,0

23 2 40,0

24 3 40,0

25 4 40,0

26 5 40,0

27 6 40,0

28 7 40,0

29 8 40,0

30 9 40,0

31 10 40,0

32 11 40,0

33 12 40,0

Tem
peratura pow

rotu uzależniona od technicznych w
arunków

 dla danego obiektu

Przepływ
 nie w

iększy niż obliczony dla m
ocy zam

ów
ionej

 

TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR 
STAŁOPARAMETROWA 

dla instalacji centralnego ogrzewania 
ograniczenie do 40oC – II i III stopień ograniczeń 
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Załącznik nr 3.4 

 

 

 

 

Lp.

Temperatura 

zewnętrzna 

średniodobowa
oC

Temperatura zasilania 

nośnika ciepła
oC

OBNIŻONA

Temperatura 

powrotu 

nośnika ciepła
oC

Przepływ

1 2 4 5 6

1 -20 40,0

2 -19 40,0

3 -18 40,0

4 -17 40,0

5 -16 40,0

6 -15 30,0

7 -14 30,0

8 -13 30,0

9 -12 30,0

10 -11 30,0

11 -10 20,0

12 -9 20,0

13 -8 20,0

14 -7 20,0

15 -6 20,0

16 -5 20,0

17 -4 20,0

18 -3 20,0

19 -2 20,0

20 -1 20,0

21 0 20,0

22 1 20,0

23 2 20,0

24 3 -

25 4 -

26 5 -

27 6 -

28 7 -

29 8 -

30 9 -

31 10 -

32 11 -

33 12 -

Tem
peratura pow

rotu uzależniona od technicznych w
arunków

 dla danego obiektu

Przepływ
 nie w

iększy niż obliczony dla m
ocy zam

ów
ionej

 

TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR 
dla instalacji centralnego ogrzewania 

zabezpieczenie instalacji przed zamrożeniem 
 

mailto:mpec@mpec.przemysl.pl
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Załącznik nr 14 

 

 

 

 

 

Stopnie ograniczeń 

Grupy 
odbiorców, 

których 
ograniczenie 

dotyczy 

Kryteria 
wprowadzenia 

ograniczeń 

Organ 
podejmujący 

decyzję 
o wprowadzeni
u ograniczenia 

Odpowiedzialni 
za wykonanie 

poleceń 
realizacji 

programu 

Sposób 
powiadamiania 

odbiorców 

Ograniczenie 
mocy cieplnej 

w źródłach 
ciepła dla 
danego 
stopnia 

ograniczenia 

Moc po 
wprowadzeniu 
danego stopnia 

ograniczeń 

I STOPIEŃ OGRANICZENIA 

powiadomienie odbiorców 
o konieczności oszczędzania ciepła. 

DOTYCZY: 

wszyscy 

odbiorcy ciepła 

NIE DOTYCZY: 

- 

 

ilość opału 

obniżyła się do 12 

dni (60% zapasu *) 

i nie ma możliwości 

szybkiego 

odbudowania 

zapasów. 

Zarząd 

MPEC Przemyśl 

Sp. z o.o. 

wszyscy 

odbiorcy ciepła 
apel zamieszczony 

w środkach masowego 

przekazu (radio i 

telewizja) oraz witrynie 

internetowej MPEC  

Przemyśl Sp. z o.o.  

Brak 

 

 

75,4862 MW 

II STOPIEŃ OGRANICZENIA 

a) wstrzymanie dostawy ciepła na 
cele c.o., went.,  c.w.u. i techn. do 
obiektów handlowych, 
usługowych, sportowo-
rekreacyjnych i administracyjnych, 
z utrzymaniem minimalnej 
temperatury zasilania ogrzewania 
i wentylacji do 20oC w celu 
zabezpieczenia przed 
zamarznięciem instalacji 
odbiorczych; 

DOTYCZY: 

HU 

KR 

(załącznik nr 5) 

NIE DOTYCZY: 

ZO 

MS 

UP 

BP 

 

ilość opału obniżyła 

się do 8 dni 

(40% zapasu *) 

i nie ma możliwości 

szybkiego 

odbudowania 

zapasów. 

 
 

Zarząd 

MPEC Przemyśl 

Sp. z o.o. 

Kierownik 

Wydziału Sieci  

i Węzłów. 

 

powiadomienie 

wszystkich odbiorców 

ciepła, których obiekty 

zostały objęte II 

stopniem ograniczenia 

poprzez umieszczenie 

informacji na stronach 

internetowych MPEC 

Przemyśl Sp. z o.o., 

wysyłanie 

powiadomień e-mail 

Ograniczenie 

mocy w 

stosunku do 

stanu z I 

stopnia 

ograniczenia o 

39,9583 MW 

 

 

35,5279 MW 

(suma mocy 

z załączników 

nr 5-9) 

Schematyczny plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła  
oraz sposobu ich realizacji 

dla sieci nr 1 
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b) ograniczenie temp. zasilania 
o 30oC w węzłach 
zmiennoparametrowych, dla 
obiektów pełniących funkcje 
mieszkalne, obiektów 
użyteczności publicznej oraz 
obiektów przeznaczonych 
bezpośrednio do wykonywania 
zadań o których mowa w § 13 ust. 
1 pkt. 4 lit. a-g Rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu wprowadzania ograniczeń 
w sprzedaży paliw stałych oraz 
w dostarczaniu i poborze  energii 
elektrycznej lub ciepła; 

DOTYCZY: 

MS 

UP 

BP 

(załącznik nr 6) 

 

NIE DOTYCZY: 

ZO 

(załącznik nr 9) 

i sms, oraz w inny 

sposób zwyczajowo 

przyjęty, o ile istnieje 

taka możliwość. 

 

c) ograniczenie temp. zasilania do 
400C w węzłach 
stałoparametrowych dla obiektów 
określonych w ppkt. „b” 

DOTYCZY: 

MS 

UP 

BP 

(załącznik nr 7) 

NIE DOTYCZY: 

ZO 

(załącznik nr 9) 

III STOPIEŃ OGRANICZENIA 

a) wstrzymanie dostawy ciepła na 
cele c.o., went.,  c.w.u. i techn. do 
obiektów użyteczności publicznej 
oraz obiektów przeznaczonych 
bezpośrednio do wykonywania 
zadań o których mowa w § 13 ust. 
1 pkt. 4 lit. a-g Rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu wprowadzania ograniczeń 
w sprzedaży paliw stałych oraz 
w dostarczaniu i poborze  energii 

DOTYCZY: 

UP 

BP 

(załącznik nr 10) 

NIE DOTYCZY: 

ZO 

MS 

ilość opału obniżyła 

się do 5 dni 

(25% zapasu *) 

i nie ma możliwości 

szybkiego 

odbudowania 

zapasów; 

Zarząd MPEC 

Przemyśl 

Sp. z o.o. 

Kierownik 

Wydziału Sieci  

i Węzłów. 

 

powiadomienie 

wszystkich odbiorców 

ciepła, których obiekty 

zostały objęte III 

stopniem ograniczenia 

poprzez umieszczenie 

informacji na stronach 

internetowych MPEC 

Przemyśl Sp. z o.o., 

wysyłanie 

powiadomień e-mail 

Ograniczenie 

mocy w 

stosunku do 

stanu z II 

stopnia 

ograniczenia o 

10,2052 MW 

 

 

25,3227 MW 

(suma mocy 

z załączników 

nr 9-13) 
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elektrycznej lub ciepła, z 
zachowaniem minimalnej 
temperatury zasilania ogrzewania 
i wentylacji do 20 oC, w celu 
zabezpieczenia instalacji 
odbiorczych przed zamarznięciem. 

i sms, oraz w inny 

sposób zwyczajowo 

przyjęty, o ile istnieje 

taka możliwość. 

 

b) wstrzymanie dostawy ciepła na 
cele c.w.u. do obiektów 
mieszkalnych i innych obiektów 
pełniących podobną funkcję. 

DOTYCZY: 

MS 

(załącznik nr 12) 

NIE DOTYCZY: 

ZO 

(załącznik nr 9) 

c) dla węzłów cieplnych ze stałą 
temperaturą zasilania 
(mieszkaniowe stacje cieplne) 
utrzymanie temperatury zasilania 
c.o. na poziomie 400C 
i wstrzymanie dostawy ciepła na 
cele c.w.u.  

DOTYCZY: 

MS 

(załącznik nr 13) 

NIE DOTYCZY: 

ZO 

(załącznik nr 9) 

IV STOPIEŃ OGRANICZENIA 

ograniczenie dostawy ciepła do 
wszystkich obiektów, z zachowaniem 
minimalnej ilości ciepła w celu 
zabezpieczenia instalacji 
wewnętrznych w obiektach przed 
zamarznięciem.  

 

DOTYCZY: 

wszyscy 

odbiorcy ciepła 

NIE DOTYCZY: 

- 

 

ilość opału obniżyła 

się do 2 dni 

(10% zapasu *) 

i nie ma możliwości 

szybkiego 

odbudowania 

zapasów; 

 

Zarząd MPEC 

Przemyśl 

Sp. z o.o. 

Kierownik 

Wydziału Sieci  

i Węzłów. 

 

powiadomienie 

wszystkich odbiorców 

ciepła, poprzez 

umieszczenie 

informacji na stronach 

internetowych MPEC 

Przemyśl Sp. z o.o., 

wysyłanie 

powiadomień e-mail 

i sms, oraz w inny 

sposób zwyczajowo 

przyjęty, o ile istnieje 

taka możliwość. 

Ograniczenie 

mocy w 

stosunku do 

stanu z III 

stopnia 

ograniczenia o 

19,3317 MW 

 

 

5,9910 MW 
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* zapas - wielkości zapasów paliw, jakie jest obowiązane utrzymywać przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła – 

zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządza Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw  

w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U.2003.39.338 z dnia 2003.03.07).  

 

OZNACZENIE SYMBOLI POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW CIEPŁA ORAZ RODZAJU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W OBIEKTACH 

MS – obiekty mieszkalne i pełniące podobną funkcję (bursy, internaty, hotele, itp.); 

ZO – obiekty służby zdrowia, hospicja, przedszkola, żłobki, oraz placówki opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze; 

UP – obiekty użyteczności publicznej, m.in. dworce kolejowe i autobusowe, oraz inne obiekty określone przez Wojewodę;  

BP – obiekty, których funkcjonowanie związane jest z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, edukacją, telekomunikacją oraz ochroną  

środowiska; 

KR – obiekty w których prowadzona jest działalność rozrywkowa, kulturalna, kulturalno-rekreacyjna, sportowa             

HU – obiekty handlowe, handlowo-usługowe, administracyjne i administracyjno-biurowe oraz wszystkie inne, pełniące pokrewne funkcje –    

z wyłączeniem obiektów zaklasyfikowanych do pozostałych grup odbiorców ciepła. 

 

Szczegółowy wykaz odbiorców oraz obiektów zaszeregowanych do poszczególnych grup odbiorców ciepła zawiera Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 15 

 

 
 

 

 

Lp. Rodzaj ograniczenia 
Grupy odbiorców, 
których dotyczy 

ograniczenie  

Grupy 
odbiorców, 
których nie 

dotyczy 
ograniczenie 

Kryterium 
wprowadzenia 
ograniczenia 

Organ podejmujący 
decyzję 

o wprowadzeniu 
stopnia ograniczenia 

Uwagi 

I STOPIEŃ 

1. 

Powiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty (o ile 
istnieją taka możliwość) wszystkich odbiorców ciepła 
o terminie i zakresie ograniczeń w dostarczaniu 
ciepła, wprowadzonych przez wytwórcę ciepła – 
„Fibris” S.A  

Wszyscy odbiorcy 
ciepła, zasilani z sieci 
nr 2. 

- 

Informacja otrzymana 
od wytwórcy ciepła – 
„Fibris” S.A. 

Zarząd „Fibris” S.A. 
w Przemyślu 

Zarząd MPEC 
powiadamia 
Wojewodę 

Podkarpackiego 
i odbiorców. 

2.  

Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu ciepła do 
obiektów wszystkich odbiorców, identycznych  z 
ograniczeniami wprowadzonymi przez wytwórcę 
ciepła – „Fibris” S.A. 

Ograniczenie 
wprowadzone przez 
wytwórcę ciepła – 
„Fibris” S.A. 

Zarząd „Fibris” S.A. 
w Przemyślu 

Zarząd MPEC 
powiadamia 
Wojewodę 

Podkarpackiego 
i odbiorców. 

II STOPIEŃ 

1. 

Powiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty (o ile 
istnieją taka możliwość) wszystkich odbiorców ciepła 
o terminie wstrzymania dostarczania ciepła, 
wprowadzonych przez wytwórcę ciepła – „Fibris” S.A  Wszyscy odbiorcy 

ciepła, zasilani z sieci 
nr 2. 

- 

Informacja otrzymana 
od wytwórcy ciepła – 
„Fibris” S.A. 

Zarząd „Fibris” S.A. 
w Przemyślu 

Zarząd MPEC 
powiadamia 
Wojewodę 

Podkarpackiego 
i odbiorców. 

2. 

Wstrzymanie dostawy ciepła na cele c.o. do obiektów 
wszystkich odbiorców ciepła, z zachowaniem 
minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia 
instalacji wewnętrznych 

Ograniczenie 
wprowadzone przez 
wytwórcę ciepła – 
„Fibris” S.A. 

Zarząd „Fibris” S.A. 
w Przemyślu 

Zarząd MPEC 
powiadamia 
Wojewodę 

Podkarpackiego 
i odbiorców. 

Schematyczny plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła  
oraz sposobu ich realizacji 

dla sieci nr 2 przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. 
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