
 

Pozataryfowe stawki opłat za usługi dodatkowe  

obowiązujące od 01.02.2022 r. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Opłata netto  

w zł za 
usługę1 

1. 
Dodatkowe zlecenie Odbiorcy, dotyczące każdorazowego przerwania i 
rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanego przez Odbiorcę obiektu 

250,00 

2. 
Ponowne rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu po spłacie 
zadłużenia przez Odbiorcę 

280,00 

3. 
Sprawdzenie prawidłowości i wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego na zlecenie Odbiorcy 250,00 

4. 
Demontaż i przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do 
certyfikowanej jednostki GUM na zlecenie Odbiorcy2   

450,00 

5. 
Spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej c.o. wraz z wyłączeniem 
węzła cieplnego lub kotłowni 

150,00 

6. Ponowne napełnianie instalacji c.o.³ 200,00 

7. Zerwanie lub uszkodzenie plomb - brak zgłoszenia do SEC  300,00 

8. Zerwanie lub uszkodzenie plomb - zgłoszenie do SEC  180,00 

9. 
Dodatkowy odczyt licznika w celu analizy odbioru ciepła  
(pkt pomiarowy) 

250,00 

10. Zestawienia zużycia wody (zł/pkt pom./m-c) 15,00 

11. Pomiar natężenia hałasu od urządzeń technicznych 240,00 

12. 
Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-
wodomierz) od 51 szt. 

25,00 

13. 
Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-
wodomierz) od 31 szt. do 50 szt. 

30,00 

14. 
Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-
wodomierz) od 11 szt. do 30 szt. 

40,00 

15. 
Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-
wodomierz) do 10 szt.  

100,00 



 

16. 

Plombowanie/odbiór urządzenia pomiarowego po wymianie w systemie 
centralkowym, na podstawie dostarczonej dokumentacji przez 
wykonawcę (konieczne do wprowadzenia w system rozliczeń przez SEC)  
od 51 szt.  

25,00 

17. 

Plombowanie/odbiór urządzenia pomiarowego po wymianie w systemie 
centralkowym, na podstawie dostarczonej dokumentacji przez 
wykonawcę (konieczne do wprowadzenia w system rozliczeń przez SEC)  
od 31 szt. do 50 szt. 

35,00 

18. 

Plombowanie/odbiór urządzenia pomiarowego po wymianie w systemie 
centralkowym, na podstawie dostarczonej dokumentacji przez 
wykonawcę (konieczne do wprowadzenia w system rozliczeń przez SEC)  
od 11 szt. do 30 szt. 

50,00 

19. 

Plombowanie/odbiór urządzenia pomiarowego po wymianie w systemie 
centralkowym, na podstawie dostarczonej dokumentacji przez 
wykonawcę (konieczne do wprowadzenia w system rozliczeń przez SEC) 
do 10 szt. 

100,00 

20. 

Plombowanie/odbiór urządzenia pomiarowego wraz z wodomierzem  po 
wymianie w systemie Magnolia, na podstawie dostarczonej dokumentacji 
przez wykonawcę (konieczne do wprowadzenia w system rozliczeń przez 
SEC)  od 51 szt. 

30,00 

21. 

Plombowanie/odbiór urządzenia pomiarowego wraz z wodomierzem  po 
wymianie w systemie Magnolia, na podstawie dostarczonej dokumentacji 
przez wykonawcę (konieczne do wprowadzenia w system rozliczeń przez 
SEC)  od 31 szt. do 50 szt. 

45,00 

22. 

Plombowanie/odbiór urządzenia pomiarowego wraz z wodomierzem  po 
wymianie w systemie Magnolia, na podstawie dostarczonej dokumentacji 
przez wykonawcę (konieczne do wprowadzenia w system rozliczeń przez 
SEC)  od 11 szt. do 30 szt. 

60,00 

23. 

Plombowanie/odbiór urządzenia pomiarowego wraz z wodomierzem  po 
wymianie w systemie Magnolia, na podstawie dostarczonej dokumentacji 
przez wykonawcę (konieczne do wprowadzenia w system rozliczeń przez 
SEC)  do 10 szt. 

120,00 

24. 
Montaż podlicznika ciepła na węźle 1x1 (bez konieczności przeróbki 
instalacji) wielkości przepływu do Qn 10. 

450,00 

25. 
Montaż podlicznika ciepła na węźle 1x1 (bez konieczności przeróbki 
instalacji) wielkości przepływu  od Qn 10. 

750,00 

26. 
Montaż podlicznika ciepła na węźle (z koniecznością ingerencji w 
instalacje-przeróbka instalacji, spawanie) 

wg 
indywidualnej 

kalkulacji 

27. 
Konfiguracja systemu zdalnego odczytu AIUT po wymianie podlicznika 
ciepła  (konieczne w celu zdalnego odczytu) 

100,00 

28. 
Koszt wizji lokalnej - w przypadku braku danych precyzyjnych które 
uniemożliwiają wykonanie oferty/wyceny usługi. 

70,00 

29. 
Demontaż/montaż ciepłomierza/wodomierza w celach np. 
remontu/konserwacji instalacji (jednorazowy wyjazd) 

220,00 

30. Wymiana baterii w ciepłomierzu Kamstrup np. 401-403 200,00 

31. Montaż wodomierza z.w.u., c.w.u. oraz do podgrzewu do dn 15.  120,00 

32. Montaż wodomierza z.w.u., c.w.u. oraz do podgrzewu od dn 15. 
wg 

indywidualnej 
kalkulacji 

33. 
Serwis centrali mieszkaniowej (logotermy) pogwarancyjny - cena dojazdu 
wyliczana indywidualne (cena nie zawiera materiałów). 

110,00 

34. 
Montaż zestawu do zdalnego odczytu ciepłomierza wraz z konfiguracją 
AIUT 

wg 
indywidualnej 

kalkulacji 



 

35. Inne pozataryfowe usługi nie ujęte w powyższym wykazie 
wg 

indywidualnej 
kalkulacji 

 

1 do stawek opłat sprzedawca będzie doliczał podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

2  p. 4. do stawki doliczana będzie opłata za badanie w certyfikowanej jednostce GUM 

3  p.6. plus koszt nośnika ciepła zgodnie z Taryfą dla ciepła 
 

 

 

 

 


