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Strona 1  

 

Lp. Rodzaj usługi 
Stawka opłaty 
zł/usługę [zł] 

1 2 3 4 

1. 
Ponad umowne, ponowne wznowienie lub odcięcie dostawy ciepła za zlecenie Odbiorcy (za 
każdą czynność odrębnie) przy rozpoczynaniu lub zakańczaniu ogrzewania budynku (nie 
dotyczy pierwszego uruchomienia  i pierwszego wyłączenia budynku). 

netto 150,00 

brutto     
23% VAT 

184,50 

2. 
Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym  jej wstrzymaniu  z powodu zaległości w 
opłatach (nie związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego). 

netto 150,00 

brutto     
23% VAT 

184,50 

3. 
Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym  jej wstrzymaniu  z powodu zaległości w 
opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego). 

netto 300,00 

brutto     
23% VAT 

369,00 

4. 
Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na żądanie 

Odbiorcy.* 

netto 150,00 

brutto     
23% VAT 

184,50 

5. 
Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części 
urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego zgłoszone przez Odbiorcę. 

netto 100,00 

brutto     
23% VAT 

123,00 

6. 
Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części 

urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego nie zgłoszone przez Odbiorcę.** 

netto 300,00 

brutto     
23% VAT 

369,00 

7. 
Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, po 
wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu tego faktu ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy. 

netto 300,00 

brutto     
23% VAT 

369,00 

8. 
Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, na 
skutek nie uzgodnionego wcześniej ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy, zrzutu wody z 
instalacji wewnętrznej. 

netto 900,00 

brutto     
23% VAT 

1.107,00 

9. Samowolne włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Dostawcy. 
netto 300,00 

brutto     
23% VAT 

369,00 

10. Włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy na jego zlecenie. 
netto 100,00 

brutto     
23% VAT 

123,00 

11. Wykonanie uzgodnienia branżowego. 
netto 100,00 

brutto 
23% VAT 

123,00 

12. 
Przyjazd na nieuzasadnione zgłoszenie Odbiorcy/Zleceniodawcy (opłata za jeden przyjazd). 
 

netto 100,00 

brutto 
23% VAT 

123,00 
    

    

* Stawka opłaty ma zastosowanie, gdy Odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-
rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia przez służby OPEC nie zostanie stwierdzony błąd 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego wartość byłaby większa od określonego 
przepisami dla danej klasy dokładności, ani nie zostaną stwierdzone inne wady, które mogłyby 
spowodować błąd wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

  

** Stwierdzenie przez pracownika OPEC faktu uszkodzenia plomb założonych na urządzeniach 
pomiarowo-rozliczeniowych powoduje wszczęcie procedury kontroli związanej z ewentualnym 
stwierdzeniem nielegalnego poboru energii. 

  

 


