
L.p. Rodzaje usług i czynnosci dodatkowych Opłata netto (zł) Podatek VAT (zł) Opłata brutto (zł)

I Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła
1)

1. na wniosek Odbiorcy

a) wyłączenie przyłącza 161,64 35,56 197,20

b) włączenie przyłącza 161,64 35,56 197,20

c) wyłączenie instalacji odbiorczej 97,62 21,48 119,10

d) włączenie instalacji odbiorczej 97,62 21,48 119,10

2. w innych przypadkach
2)

a)

odcięcie dostawy ciepła lub możliwości jego odbioru oraz  

wznowienie dostawy ciepła lub zapewnienie możliwości jego 

odbioru           

289,68 63,73 353,41

b)

w uzasadnionych przypadkach wartości określone                   

w pkt. 2 lit. a rozliczane będą według rzeczywistych kosztów 

poniesionych przez MPEC

wg poniesionych

kosztów

II
Napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła przyłączy i 

instalacji odbiorczych o zapotrzebowaniu ciepła
3)

:

a) do 30 kW 65,61 14,43 80,04

b) powyżej 30 do 100 kW 97,62 21,48 119,10

c) powyżej 100 do 500 kW 161,64 35,56 197,20

d) powyżej 500 kW 225,66 49,65 275,31

III
Spuszczenie nośnika ciepła  z urządzeń i instalacji 

odbiorczych o zapotrzebowaniu ciepła
3)

:

a) do 30 kW 65,61 14,43 80,04

b) powyżej 30 do 100 kW 97,62 21,48 119,10

c) powyżej 100 do 500 kW 129,63 28,52 158,15

d) powyżej 500 kW 161,64 35,56 197,20

IV
Zlecone przez Odbiorcę sprawdzenie prawidłowości 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
4)

wg poniesionych

kosztów

V

Założenie nowej plomby (plomb) przez MPEC  w miejsce 

uszkodzonech lub zniszczonych na liczniku ciepła lub 

innym urzadzeniu

150,00 33,00 183,00

VI
Obsługa urządzeń i instalacji odbiorczych- opłata 

pobierana miesięcznie

1. węzły cieplne i inne urządzenia

a) do 30 kW 97,62 21,48 119,10

b) powyżej 30 do 100 kW 289,68 63,73 353,41

c) powyżej 100 do 500 kW 353,70 77,81 431,51

d) powyżej 500 kW 417,72 91,90 509,62

2. instalacje odbiorcze - do 100 metrów bieżących: 161,64 35,56 197,20 

3. instalacje odbiorcze - powyżej 100 metrów bieżących: 289,68 63,73 353,41 

VII
Naprawy i remonty instalacji centralnego ogrzewania          

i ciepłej wody użytkowej

wg poniesionych

kosztów

VIII
 Rozliczanie indywidualne lokalu

5) 
- opłata pobierana 

miesięcznie

1.
w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych dla lokalu dokonywanych przez MPEC
4,24 0,93 5,17

2.
w oparciu o ustalony algorytm bez konieczności odczytu przez 

MPEC układów pomiarowo-rozliczeniowych dla lokalu  
2,55 0,56 3,11

IX
Rozliczenie zimnej wody na potrzeby ciepłej wody 

użytkowej dla obiektu
10,35 2,28 12,63 

X

Sporządzenie zestawień ilościowych sprzedaży ciepła 

dotyczących obiektu(ów) odbiorcy na jego wniosek za 

okres
6)

:

1. do 12 m-cy 25,00 5,50 30,50 

2. powyżej 12 do 36 m-cy 35,00 7,70 42,70 

3. powyżej 36 do 60 m-cy 50,00 11,00 61,00 

XI

Sporządzenie analizy zmian opłat za ciepło w związku                           

z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła
6) 

lub zmianą 

zamówionej mocy cieplnej.

35,00 7,70 42,70 

( Załacznik nr 1 do Uchwały Zarządu MPEC w Przemyslu  Sp. z o.o  nr 10/2010 z dnia 10 marca 2010r.)

Koszt wezwania do zapłaty - ostateczne przedsądowe - 10 zł.
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1) Nie dotyczy rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła do danego obiektu (granicy dostawy ciepła) na 

pierwsze zlecenie Odbiorcy w danym roku, związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, za 

wyjątkiem obiektów Odbiorców zasilanych w sposób ciągły: 

a) poprzez mieszkaniowe stacje cieplne,  

b) z eksploatowanych przez Odbiorcę sieci ciepłowniczych i lub węzłów cieplnych. 

Opłata naliczana również w przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku możliwości technicznych 

uruchomienia dostawy ciepła z winy Odbiorcy, pomimo zgłoszenia przez Odbiorcę wniosku o włączenie 

ciepła. 

 

2) Określonych w Standardach Jakościowych Obsługi Odbiorców - Warunki wstrzymania dostarczania ciepła do 

obiektów Odbiorców, pkt. 1 cyt.: "Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę ciepła, niezwłocznie po 

zawiadomieniu Odbiorcy (o ile istnieje taka możliwość) w następujących przypadkach: 

a) gdy wystąpią warunki stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia w pracy 

źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, w wyniku których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenie  

w dostarczaniu ciepła innym Odbiorcom, 

b) gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane ciepło co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, 

pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia 

dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności 

c) gdy Odbiorca samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących zwiększony pobór ciepła 

lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła do innych Odbiorców, 

d) gdy Odbiorca pobiera ciepło z pominięciem ciepłomierza lub dokonał w nim zmian zniekształcających 

wyniki pomiaru i rozliczeń, 

e) gdy Odbiorca utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci 

ciepłowniczej, 

f) gdy Odbiorca uniemożliwia Dostawcy dostęp do pomieszczeń węzłów cieplnych znajdujących się  

w obiektach Odbiorcy lub wstęp na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądu 

i prac związanych z eksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji. 

Opłata o której mowa w pkt. 2 lit.a i pkt. 2 lit. b Cennika naliczana jest przed wznowieniem dostawy 

ciepła, po wcześniejszym ustaniu przyczyn wyłączenia, Odbiorcom dla których MPEC wstrzymał dostawę 

ciepła. 

 

3) opłaty nie obejmują wartości nośnika ciepła. Cena nośnika ciepła została ustalona przez Dostawcę  

w  obowiązującej Taryfie dla ciepła. 

 

4) zgodnie z § 37 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło cyt.: 

    "Odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego  

     w przypadku, gdy nie stwierdzono: 

     1) błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach,  

          z uwzględnieniem klasy dokładności; 

     2)  innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo- 

          rozliczeniowego". 

 

5) rozliczenia indywidualne świadczone przez MPEC dotyczą obiektów objętych umową sprzedaży ciepła  

w ramach której odbiorca zleca rozliczania wskazanych przez niego lokali i określa sposób ich rozliczania,  

co stanowi podstawę do zawarcia umów na rozliczanie indywidualne pomiędzy MPEC a użytkownikami 

lokali.   W przypadku  gdy umowy na rozliczanie indywidualne z użytkownikami lokali, zostały zawarte  

przed wejściem w życie niniejszego Cennika, stosuje się stawki opłat określone w tych umowach. 

 

6) Opłata za zestawienie i analizy obejmuje łącznie asortyment ciepła  (centralne ogrzewanie i ciepła woda 

użytkowa, ciepło wentylacje i technologiczne) określony przez Odbiorcę  w umowie  sprzedaży ciepła. 

Zestawienie i analizy i sporządzane są oddzielnie dla każdego obiektu(ów) Odbiorcy o ile istnieje oddzielne 

opomiarowanie obiektu(ów) stanowiące podstawę do rozliczeń pomiędzy MPEC a Odbiorcą ciepła. 

 

Opłaty wskazane w pkt. VIII, IX podlegają rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Wysokość opłat wymienionych w niniejszym cenniku może być 

zmieniana decyzją Zarządu MPEC. 

 

 


