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WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH  
ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DOSTARCZANIEM CIEPŁA 

 PRZEZ ECO JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z O.O. 
 

Do stawek opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

 
Lp. 

 
RODZAJE OPŁAT 

OPŁATA 
BEZ VAT 

( zł ) 
1. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez 

dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego 
300,00 

2. 
 

Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez 
dostawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła i samowolne podłączenie 
instalacji. 

400,00 

3. Stawki opłat za usługi pogotowia ciepłowniczego*wynoszą:  
a) Napełnianie lub uzupełnianie instalacji** 50,00 
b) Spuszczanie wody z instalacji wewnętrznej, 50,00 
c) Wyłączenie lub włączenie pionu, 50,00 
d) Odpowietrzanie instalacji Odbiorcy (w przypadku, gdy instalacja 

odpowietrzająca sprowadzona jest do węzła lub kotłowni dostawcy) 
50,00 

e) Zmiana nastaw sterowników lub regulatorów pogodowo-dobowych dla 
Odbiorców*** : 
- zmiana parametrów krzywej grzania 
- zmiana programu czasowego obniżeń temperatury 
- zmiana nastaw – temperatury c.w.u., min. ciśnienia w instalacji 
- opłata za miesięczny dostęp online do tabelarycznych danych 
dotyczących parametrów pracy jednego układu pomiarowo-
rozliczeniowego**** 

 
 

50,00 
50,00 
50,00 

 
 

30,00 
 *      stosuje się każdorazowo, na pisemne zlecenie Odbiorcy 

**    opłaty w punkcie 3a nie obejmują wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia 
instalacji. Opłaty za nośnik pobierane będą zgodnie z taryfą dla ciepła ECO Jelenia Góra 
Sp. z o.o. 
***   Odbiorcom ciepła, zasilanym z węzłów i kotłowni lokalnych będących własnością 
ECO Jelenia Góra Sp. z o.o., przysługuje dwukrotne, bezpłatne dokonanie zmian nastaw 
regulacyjnych centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w ciągu roku. 
**** dla układów, dla których istnieje taka techniczna możliwość 

 

4. Opłata za dodatkowe zlecone przez Odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań 
układu pomiarowo – rozliczeniowego  – zgodnie z poniesionymi kosztami. 

5. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby legalizacyjnej założonej 
przez Główny Urząd Miar lub Producenta, wg kosztów legalizacji.  

6. Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia pomiarowego przez Odbiorcę pobiera 
się opłatę w wysokości dwukrotnej jego wartości, obowiązującej w dniu stwierdzenia 
szkody. 

7. Opłata za uzgodnienie kolizji z siecią ciepłowniczą ECO Jelenia Góra . 100,00 

8. Opłata za każdorazowy dodatkowy odczyt układów pomiarowo-
rozliczeniowych, wykonywane na zlecenie Odbiorcy.  

17,00 

9. Opłata za prowadzenie indywidualnych rozliczeń z właścicielem lub 
najemcą lokalu za dostarczone ciepło do tego lokalu*: 

 

a) posiadającego rozdzieloną instalację wewnętrzną i wyposażonego           
w układ pomiarowo-rozliczeniowy 

17,00 

b) rozliczanego wg ogrzewanej powierzchni / udziałem zamówionej mocy 
cieplnej* 

12,00 

 * w przypadku zgody na e-fakturę opłata pomniejszona odpowiednio o 2 zł  



10. Opłata za wykonanie analizy wykorzystania zamówionej mocy cieplnej 
dla obiektu zasilanego w przypadku wyposażenia w indywidualne układy 
rozliczeniowo-pomiarowe* 
*w przypadku rozliczania w oparciu o wskazania licznika głównego zamontowanego na 
granicy dostawy – analiza dotyczy wykorzystania sumarycznej mocy wszystkich 
obiektów objętych wskazaniami układu rozliczeniowego. 

120,00 
zł/licznik 

11. Opłata za przegrzew instalacji ciepłej wody użytkowej na potrzeby 
dezynfekcji* 
*Opłata nie obejmuje kosztów zakupu ciepła zużytego w procesie przegrzewu  

200,00 

 


