
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 do Taryfy dla ciepła 

 

Opłaty dodatkowe obowiązują od dnia wprowadzenia Taryfy. 

 

WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH 

za czynności związane z dostarczaniem ciepła przez NEC- Nysa Sp. z o.o. 

L.p. Rodzaje opłat 
Wysokość opłat 

(zł)* 

1. Opłata za każde dodatkowe przerwania i rozpoczęcia dostarczania 

ciepła na wniosek odbiorcy lub z jego winy (zaległości w opłatach) – 

stanowi iloczyn liczby przyłączy, w których przerwano i wznowiono 

dostarczanie ciepła, i stawki opłaty za przerwanie i wznowienie 

dostarczania ciepła. 

72,00 

2. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej 

przez dostawcę na jakiekolwiek części urządzenia odbiorczego. 
57,00 

3. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej 

przez dostawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła i samowolne 

podłączenie instalacji. 

257,00 

4. Opłata za usługi pogotowia  ciepłowniczego – stanowiąca sumę 

iloczynów ilości usług wykonywanych przez pogotowie ciepłownicze 

i stawek za ich wykonanie: 

 

a) napełnianie instalacji 155,00 

b) uzupełnianie instalacji 75,00 

c) wyłączenie i włączenie pionu 57,00 

d) spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej 113,00 

e) odpowietrzenie instalacji Odbiorcy. 56,00 

5. Opłata za podział energii cieplnej z licznika nadrzędnego. 10,00 

6. 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 

 

 wyliczenie  ilości zużytego ciepła na podgrzanie 1 m
3
 wody dla 

zasilanego obiektu, w przypadku rozliczania w oparciu o wskazania 

licznika dwufunkcyjnego (pomiar c.o. i c.w.u.). 

 

 

 

120,00 

/licznik/1 sezon 

grzewczy 

 

 

 

120,00 /licznik 

 

 

7. Opłata za dodatkowo zlecone przez Odbiorcę sprawdzenie 

prawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego – 

zgodnie z poniesionymi kosztami. 

X 

8. Opłata za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia pomiarowego przez 

odbiorcę pobiera się opłatę w wysokości dwukrotnej jego wartości, 

obowiązującej w dniu stwierdzenia szkody. 

X 

 

*Do cen i stawek opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 


