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Miejski  Zakład  Energetyki  Cieplnej  

Spółka  z o.o. 
w  Kędzierzynie – Koźlu  

ul. Stalmacha 18 
 

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH 
NIEOBJĘTYCH DZIAŁALNOŚCIĄ KONCESJONOWANĄ ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE 

 Z DOSTARCZANIEM CIEPŁA PRZEZ MZEC Sp. z o.o. 
 

wprowadzony do stosowania od dnia 1 stycznia 2022 r.  
 

lp. Rodzaje opłat opłata w zł netto 

1 Opłata za każde dodatkowe przerwanie lub rozpoczęcie dostarczania ciepła na 
wniosek odbiorcy lub z jego winy – stanowi iloczyn liczby przyłączy, w których 
przerwano lub wznowiono dostarczanie ciepła i stawki opłaty za przerwanie lub 
wznowienie dostarczania ciepła. 

39,00 

2 Opłata za zerwanie lub naruszenie( uszkodzenie) plomby założonej przez 
dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia zbiorczego. 32,00 

3 W przypadku powiadomienia  dostawcy o naruszeniu (uszkodzeniu) plomby 
pobiera się 50 % w wysokości opłat ustalonych w pkt.2.  

4 Opłata za zerwanie lub naruszenie ( uszkodzenie) plomby założonej przez 
dostawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła i samowolne podłączenie instalacji. 142,00 

5 Opłata miesięczna za indywidualne rozliczanie za ciepło wg mocy zamówionej 
(powierzchni m2) odbiorców zasilanych przez wspólną instalację wewnętrzną 
ogrzewanego obiektu lub posiadających własne  podliczniki. 

12,00 

6 Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek 
odbiorcy ciepła dla obiektu zasilanego za okres 12 m-cy. 25,00 

7 Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek 
odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres powyżej 12 m-cy. 40,00 

8 Sporządzanie innych zestawień  sprzedaży na zlecenie odbiorcy. zgodnie z poniesionymi 
kosztami 

9 Opłata za usługi pogotowia ciepłowniczego – stanowi sumę iloczynów ilości 
usług, wykonywanych przez pogotowie ciepłownicze i stawek za ich 
wykonanie. Stawki opłat za usługi pogotowia ciepłowniczego wynoszą: 

 

a/ Napełnianie instalacji*, 39,00 

b/ Uzupełnianie instalacji*, 27,00 

c/ Spuszczanie wody z instalacji wewnętrznej, 39,00 

d/Odpowietrzanie instalacji odbiorcy (w przypadku, gdy instalacja   
odpowietrzająca sprowadzona jest do węzła lub kotłowni dostawcy ),** 23,00 

e/ Druga i każda następna zmiana nastaw sterowników lub regulatorów 
   pogodowo-dobowych dla odbiorców zasilanych  z węzłów lub kotłowni :  

   - zmiana parametrów krzywej grzania, 20,00 

   - zmiana programu czasowego obniżeń temperatury, 20,00 

   - zmiana nastaw – temperatury c.w.u., 20,00 

   - wprowadzenie programu czasowego, 40,00 

   - sprawdzenie licznika ciepła, odbiór techniczny licznika, 55,00 

   - drobne naprawy. zgodnie z poniesionymi 
kosztami 

f/ Usunięcie awarii na instalacji wewnętrznej odbiorcy, który nie posiada 
własnych służb utrzymania ruchu na pisemne zlecenie odbiorcy, 

zgodnie z poniesionymi 
kosztami 

 g/ Obsługa, regulacja, inwentaryzacja instalacji wewnętrznej odbiorcy. zgodnie z poniesionymi 
kosztami 

10 Opłata za dodatkowe zlecone przez odbiorcę sprawdzenie prawidłowości 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego – zgodnie z poniesionymi 
kosztami. 

zgodnie z poniesionymi 
kosztami 
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11 Opłata za zerwanie lub naruszenie ( uszkodzenie) plomby legalizacyjnej 
założonej przez Główny Urząd Miar, wg kosztów legalizacji. 

wg kosztów legalizacji 

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

 

13 Opłata dodatkowa z tytułu odpłatnego udostępnienia pomieszczenia węzła,               
w którym są zainstalowane urządzenia należące do Sprzedawcy lub przez 
niego eksploatowane, służące do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji 
ciepła - obliczona wg wzoru: Od = Sn  x Nodb / ∑Nodb  
gdzie: 
Od- Opłata dodatkowa z tytułu odpłatnego udostępnienia pomieszczenia [zł], 
Sn – miesięczna stawka najmu [zł], 
Nodb – moc cieplna zamówiona przez Odbiorcę [MW] 
∑ Nodb -  suma zamówionych mocy cieplnych przez odbiorców zasilanych za 
pomocą urządzeń zainstalowanych w udostępnionym pomieszczeniu, w 
okresie rozliczeniowym [MW]. 
Opłata dodatkowa stanowi odrębną pozycję na fakturze za ciepło i jest 
pobierana co miesiąc w okresie obowiązywania umowy najmu pomieszczenia. 

zgodnie z poniesionymi 
kosztami 

14 Nieuzasadnione wezwanie awaryjne. 25,00 

15 Ponowne zamontowanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego z winy 
odbiorcy. 300,00 

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

120,00/licznik 

17 Sprawdzenie poprawności metrologicznej z wymianą baterii i założenie cechy 
legalizacyjnej ciepłomierza będącego własnością odbiorcy z demontażem i 
montażem dla: 
a/ciepłomierza firmy Kamstrup o nominalnym przepływie 0,6m

3
/h do 3,0m

3
/h   

b/ciepłomierza firmy Kamstrup o nominalnym przepływie 3,5m
3
/h do 10,0m

3
/h  

c/ciepłomierzy innych producentów 

 
 
 

408,94 
433,33  

zgodnie z poniesionymi 
kosztami 

17a. Sprawdzenie poprawności metrologicznej z wymianą baterii i założeniem cechy 
legalizacyjnej ciepłomierza będącego własnością Odbiorcy (demontaż i montaż 
po stronie Odbiorcy) 

 
 

243,90 

17b. Sprawdzenie przez Dostawcę poprawności montażu ciepłomierza przez 
Odbiorcę i założenie plomby 

 
70,00 

18 Opłata za uzgodnienia branżowe w zakresie kolizji infrastruktury, stanowiącej 
własność MZEC Sp. z o.o. dla: 
a/ budynków i budowli: 
- format A4 
- format A3 
- format A2 
- format A1 
b/ sieci i przyłączy: 
- do 100 m 
- powyżej 100 m, za każde następne 100 m 

 
 
 

25,00 
50,00 
100,00 
200,00 

 
30,00 
15,00 

19 Sporządzanie innych zestawień na zlecenie odbiorcy ciepła: 
a/ za okres do 12 miesięcy, 
b/ za okres powyżej 12 miesięcy. 

 
25,00 
40,00 

Do stawek opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
* Opłaty w ppkt a/ i b/ pkt  9 nie obejmują  wartości nośnika ciepła zużytego do napełniania instalacji. Opłaty za nośnik pobierane będą 
zgodnie z taryfą dla ciepła MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. 
** Opłata w pkt 9d/ nie jest pobierana, jeżeli w tym samym czasie w węźle wykonywane są czynności wymienione w pkt 9a/ lub 9b/. 


