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Szanowny Panie Radny. 

 W odpowiedzi na interpelację, dotyczącą koordynacji działań inwestycyjnych  

i współpracy spółek komunalnych miasta informuję: 

Ad. 1 – 5 – według informacji otrzymanych ze spółek i ZDM. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z o.o. 

Ad 1. 

1. Inwestycje bieżące: 

a. Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Wał Tarejwy,  

b. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do  

ul. Poznańskiej,  

c. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Poznańskiej  

i Dworcowej,  

d. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Górniczej do  

ul. Bydgoskiej – etap II. 

2. Inwestycje przyszłościowe: 

a. Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Spółdzielców  

i Poznańskiej, 

b. Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Stromej i Poznańskiej,  

c. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Hurtowej (od torów kolejowych 

do ul. Poznańskiej). Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie  



ul. Ogrodowej i Poznańskiej. Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy 

Poznańskiej,  

d. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do  

ul. Dworcowej,    

e. Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Poznańskiej do kanału Ulgi,  Przebudowa 

sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty, Remont 

sieci ciepłowniczej nad rzeką Wartą przy Trasie Warszawskiej. 

3. Przedstawiciele MPEC-Konin, Sp. z o.o. omówili realizację zadania „Przebudowa 

węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”, które będzie realizowane w latach 2020-

2023 i obejmuje przebudowę sieci ciepłowniczej ul. Leśnej, likwidacji węzłów 

grupowych i sieci niskoparametrowych, budowie węzłów ciepłowniczych 

indywidualnych oraz budowie i przebudowie sieci wysokoparametrowych w ramach 

likwidacji węzłów grupowych. Zlikwidowanych zostanie 8 węzłów grupowych,   

z czego 7 na osiedlu Zatorze, 1 na osiedlu Sikorskiego, a w ich miejsce powstanie  

29 węzłów indywidualnych. W roku 2020 do końca sierpnia wykonana zostanie 

przebudowa sieci w ul. Leśnej, a w roku 2021 dokumentacja techniczna węzłów oraz 

sieci i w latach 2022-2023 likwidacja węzłów grupowych, budowa węzłów 

indywidualnych oraz przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do 

nowobudowanych węzłów indywidualnych. 

4. Przedstawiono również informacje w sprawie planowanej budowy Ciepłowni 

Geotermalnej na wyspie Pociejewo. 

Ad 2. 

Wnioski i uzgodnienia, wynikające z odbytego spotkania: 

1. Zainteresowane podmioty, tj. MPEC, PWiK i ZDM przekażą sobie wzajemnie plany 

inwestycyjne, dotyczące 2020 i 2021 r. Spółka MZK otrzymywać będzie  

z miesięcznym wyprzedzeniem informacje o planowanych inwestycjach celem 

dostosowania do nich aktualnych rozkładów jazdy autobusów. 

2. W przypadku realizowania inwestycji w tej samej lokalizacji, koordynacja wspólnych 

działań winna skutkować zwiększeniem efektywności inwestycji oraz minimalizacją 

jej uciążliwości dla mieszkańców. 

Ad 3. 

Kwestie realizowanych i przyszłościowych inwestycji MPEC-Konin, Sp. z o.o. dostępne są na 

stronie internetowej spółki, w zakładce „Strefa Klienta”. Na stronie spółki publikowane są 

również bieżące informacje, dotyczące przerw w dostawie ciepła. W przypadku dłuższych 



przerw informacje ukazują się w internecie (portal LM), prasie (Przegląd Koniński) oraz  

w lokalnym radiu. Od lipca 2020 r. komunikaty te publikowane są także na Facebooku (fanpage 

MPEC Konin). O planowanych przerwach informowane są również w formie pisemnej bądź 

telefonicznej instytucje (SM, zarządcy obiektów) oraz osoby indywidualne, będące stroną 

umów na dostawy ciepła. 

Ad 4. 

W MPEC-Konin, Sp. z o.o. nie ma wydzielonego stanowiska, dotyczącego współpracy 

wymiany informacji i koordynacji działań podejmowanych przez podmioty miejskie. 

Koordynacja odbywa się na bieżąco, a dotyczy zarówno Zarządu, Kierownictwa, jak i służb 

technicznych poszczególnych jednostek. 

Ad 5. 

Wspólne spotkania konsultacyjne odbywają się według bieżących potrzeb. 

 

Miejski Zakład Komunikacji, Sp. z o.o. 

Ad 1. 

Na spotkaniu przedstawiciele Spółek MPEC, PWiK oraz ZDM przedstawili plany inwestycyjne 

na najbliższe lata, które - z punktu widzenia Spółki MZK - mogą mieć wpływ na realizację 

zadań przewozowych. Dzięki temu nasz zakład zajmujący się transportem publicznym będzie 

mógł odpowiednio wcześniej przygotować ewentualne niezbędne korekty w rozkładach jazdy 

dotyczące objazdów lub godzin przyjazdów. 

Ad 2. 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o. o. reprezentowany przez Prezes Zarządu 

Magdalenę Przybyłę, przekazał  uwagę na spotkaniu, że komunikacja miejska może być 

"sprzymierzeńcem" w jak najmniej dokuczliwym dla mieszkańców przeprowadzaniu 

inwestycji drogowych lub w pasie drogowym, gdy zostanie nadany priorytet dla autobusów 

komunikacji miejskiej w ruchu miejskim. Transport zbiorowy jest jedynym realnym 

rozwiązaniem dla narastających problemów przewozowych i ekologicznych w obszarach 

miejskich (w tym spadku prędkości jazdy w miastach, hałasu, kongestii). Mieszkańcy Konina 

i okolic widząc "uprzywilejowanie" autobusów komunikacji miejskiej z pewnością zdecydują 

się pozostawić swoje samochody pod domem i skorzystać z oferty MZK. 

Ad 3. 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o. o. informuje mieszkańców Miasta Konina o 

planowanych utrudnieniach i przewidywanym okresie ich trwania poprzez: stronę internetową 



www.mzk-konin.com.pl, konto na portalach społecznościowych tj. Facebook oraz Twitter oraz  

aplikację mobilną OnTime w dziale komunikaty. 

Ad 4. 

W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie Sp. z o. o. nie istnieje specjalnie dedykowane 

stanowisko dotyczące współpracy, wymiany informacji i koordynacji działań podejmowanych 

wspólnie przez spółki miejskie. Natomiast nasz zakład przystąpił 22 listopada 2019 roku do 

Klastra Energii „ Zielona Energia Konin” w ramach, którego podejmowana jest współpraca 

spółek Miasta Konina w zakresie integracji potencjałów oraz podmiotów związanych  

z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią. 

Ad 5. 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o. o. uczestniczy w spotkaniach wspólnych 

Spółek miejskich na bieżąco według potrzeb. W ramach Klastra Energii „Zielona Energia 

Konin” nasza Spółka uczestniczy każdorazowo, kiedy organizowane są spotkania. 

Koordynatorem KE ZEK jest PWiK Sp. z o. o. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Ad 1. 

Na spotkaniu omawiano inwestycje infrastrukturalne. W zakresie zainteresowania Spółki 

PWiK pozostawały: „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie”, „Przebudowa ul. Gimnastycznej 

w Koninie” oraz „Wymiana sieci ciepłowniczej w ul. Spokojna-Młodzieżowa” 

Ad 2. 

W celu koordynacji działań inwestycyjnych z innymi gestorami Spółka PWiK realizuję 

odbudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w ul. Gimnastycznej oraz zamieściła w projekcie 

planu inwestycji na lata 2021-2024 „Odbudowę sieci wodociągowej w ul. Spokojnej” i 

„Budowę sieci wodociągowej w Koninie ulica Laskówiecka – os. Laskówiec”.  

Ad 3. 

PWiK Sp. z o.o. informuje mieszkańców o utrudnieniach za pomocą systemu powiadamiania 

sms oraz informacji na stronie internetowej. 

Ad 4. 

W Spółce PWiK zatrudnieni są pracownicy zajmujący się miedzy innymi  przekazywaniem 

informacji i koordynacją inwestycji.  

Ad 5. 

PWiK Sp. z o.o. bierze udział w spotkaniach zawsze jak tylko zaistnieje taka potrzeba. 

http://www.mzk-konin.com.pl/


Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 

Ad 1. 

 Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie – planowany okres realizacji 2021r., (złożono 

wniosek o dofinansowanie w ramach FDS),  

 Przebudowa ul. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską  

o rondem WOŚP) – planowany termin realizacji 2021 – 2022r., (złożono wniosek  

o dofinansowanie w ramach FDS), 

 Łącznik ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie – w zakresie budowy 

skrzyżowania typu rondo ul. Kleczewska / ul. Brunatna, 

 Przebudowa ul. Gimnastycznej w Koninie – planowany okres realizacji 2021r., 

 Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej 

w Koninie – planowany okres realizacji 2021 – 2025r., 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wyzwolenia w Koninie (od 

ul. Sosnowej do ul. Kadr. St. Wyszyńskiego) – planowany okres realizacji 2021r., 

 Przebudowa ul. Gajowej w Koninie wraz z dojazdem do nowoprojektowanego 

cmentarza komunalnego – planowany okres realizacji 2021 – 2023r., 

Od 2013r., jako UM później jako ZDM i spółki komunalne miasta zrealizowano wspólnie 

inwestycje między innymi na następujących ulicach: ul. Osada, ul. Kolska, ul. Świętojańska, 

ul. Przemysłowa, ul. Ślesińska, ul. Kazimierska, ul. Gminna, ul. Szeroka, ul. Ogrodowa,  

ul. Jasna, ul. Wiśniowa; ul. Pionierów; ul. Leśnej oraz ul. Żwirki i Wigury. 

Ad 2. 

Wnioski dla ZDM po odbytym spotkaniu: przyjeliśmy do wiadomości, że MPEC Sp. z o.o. oraz 

PWiK Sp. z o.o., planują realizację m. in. zadań związanych z przebudową sieci uzbrojenia 

terenu na Trasie Warszawskiej, oraz ul. Młodzieżowej i ul. Spokojnej w Koninie. Po określeniu 

budżetu ZDM na 2021r., oraz ustaleniu zakresu niezbędnych prac do wykonania, istnieje 

możliwość wspólnej realizacji inwestycji. 

Ad 3. 

Każde zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie Miasta jest określone rzeczowo i terminowo; 

Mieszkańcy miasta oraz użytkownicy dróg są na bieżąco informowani poprzez stronę 

internetową ZDM o powstających utrudnieniach w ruchu; Ponadto podczas prac projektowych 

prowadzone są uzgodnienia z mieszkańcami danego obszaru ws. dotyczącej lokalizacji zjazdów 

z dróg publicznych na tereny nieruchomości przyległych do pasa drogowego. 

Ad 4. 



W ZDM nie ma specjalnie utworzonego stanowiska dotyczącego koordynacji. Odbywa się ona 

na bieżąco, na poziomie działów struktury organizacyjnej ZDM; Ponadto w Wydziale Geodezji 

i Katastru UM cyklicznie po wcześniejszym zawiadomieniu zainteresowanych stron odbywają 

się narady koordynacyjne związane z lokalizacją i budową nowych sieci uzbrojenia terenu. 

Ad 5. 

ZDM na bieżąco uzgadnia swoje zamierzenia budowlane z gestorami sieci na terenie Miasta, 

poprzez przekazywanie nowoprojektowanej dokumentacji technicznej do akceptacji 

proponowanych rozwiązań technicznych. 

 

 Ponadto informuję, że obecnie nie jest planowane powołanie odrębnego podmiotu, 

odpowiedzialnego za inwestycje miejskie. Współdziałanie Miasta ze spółkami miejskimi  

i jednostkami organizacyjnymi realizowane jest przez Wydziały Urzędu Miejskiego, zgodnie z 

zakresem działania Wydziałów, określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Miejskiego w Koninie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia 9/2018 Prezydenta Miasta 

Konina z dnia 5 lipca 2018 r. z późn. zmianami. 

        

                           Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Miasta Konina 


