INFORMACJA
Urząd Miasta Sieradza oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Sieradzu informują o możliwości uzyskania przez mieszkańców dofinansowania do
wysokości 60% kosztów, do zamiany węglowych źródeł ciepła na miejski system
ciepłowniczy.
Masz za dużo kłopotów ze źródłem ciepła w swoim domu??
Twoje wydatki roczne na ogrzewanie domu są coraz wyższe??
Zacznij liczyć – zamień swoją kotłownię na węzeł cieplny!
zyskujesz:
1. pewność i niezawodność dostawy ciepła w całym sezonie
2. gwarancję stabilności ceny w ciągu roku (taryfa dla ciepła)
3. pełną możliwość regulacji ilości odbieranego ciepła (automatyka pogodowa)
4. komfort – bezobsługowe źródło ciepła
Przekalkuluj:

 Licznik ciepła finansuje PEC Sp. z o.o.
 Koszt przyłączenia do sieci jest stały, regulowany w taryfie za ciepło i
uzależniony od długości przyłącza oraz jego średnicy. W przypadku
długości przyłącza np. 10 mb koszt ten wyniósłby 1.800 zł. netto.
 Koszt zakupu węzła cieplnego wynosi około 10.000 zł netto w przypadku
węzła cieplnego jednofunkcyjnego (tylko c.o.) lub około 13.000 zł netto w
przypadku węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.).
Ceny powyższe są cenami katalogowymi u producenta. Przy zakupie
większej ilości węzłów cieplnych istnieje możliwość ich zakupu po
preferencyjnych cenach, wynegocjowanych przez PEC Sp. z o.o. z
producentami. Wówczas powyższe kwoty mogą być niższe nawet o 30 – 40
%.

 Średni roczny koszt ogrzewania budynku o powierzchni około 130 m2,
(biorąc pod uwagę aktualne ceny energii cieplnej, za ubiegły rok), to ok.
3.800 zł netto (centralne ogrzewanie + ciepła woda cały rok).
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety (w załączeniu), która pozwoli nam
uzyskać wiedzę na temat ilości chętnych do podłączenia się do miejskiej sieci cieplnej
oraz umiejscowienia budynków na terenie miasta. W przypadku zainteresowania na
poziomie 40% z danego rejonu lub osiedla, przedstawimy szczegółową kalkulację
kosztów podłączenia.
Informujemy również, że decyzję na wykonanie sieci cieplnej w danym rejonie
miasta oraz wykonanie podłączeń podejmiemy po szczegółowej analizie technicznoekonomicznej.

Wiecej na: www.pecsieradz.pl; www.sieradz.eu
Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi Klienta PEC Sieradz – inż. Tomasz Kozak
Tel: 826-69-15; 605 360 601

