WYKAZ
opłat dodatkowych za czynności związane z dostarczaniem ciepła.
Do stawek opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Lp.

Rodzaje opłat

Opłata
bez VAT

Opłata za każde dodatkowe przerwania lub rozpoczęcia dostarczania
ciepła na wniosek odbiorcy lub z jego winy – stanowi iloczyn liczby przyłączy,
46,00
w których przerwano lub wznowiono dostarczanie ciepła i stawki opłaty za
przerwanie lub wznowienie dostarczania ciepła.
2. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez
163,00
dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego
3. W przypadku powiadomienia dostawcy o naruszeniu (uszkodzeniu) plomby pobiera się 50%
wysokości opłat ustalonych w pkt. 2.
4. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez
276,00
dostawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła i samowolne podłączenie instalacji.
5. Opłata za usługi pogotowia ciepłowniczego – stanowi sumę iloczynów ilości
usług, wykonanych przez pogotowie ciepłownicze i stawek za ich wykonanie.
6. Stawki opłat za usługi pogotowia ciepłowniczego** wynoszą:
6.1* Napełnianie lub uzupełnianie instalacji
36,00
6.2 Spuszczanie wody z instalacji wewnętrznej,
- Odbiorcom ciepła, zasilanym z węzłów będących własnością ZUK Parczew, przysługuje w czasie trwania
36,00

1.

sezonu remontowego jednokrotne bezpłatne dokonanie spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej celem jej
przeglądu lub remontu.

6.3
6.4
6.5

Wyłączenie i włączenie pionu,
36,00
Odpowietrzanie instalacji Odbiorcy (w przypadku, gdy instalacja
36,00
odpowietrzająca sprowadzona jest do węzła lub kotłowni dostawcy)
Zmiana nastaw sterowników lub regulatorów pogodowo-dobowych dla Odbiorców zasilanych
z węzłów lub kotłowni będących ich własnością **:
- zmiana parametrów krzywej grzania
25,00
- zmiana programu czasowego obniżeń temperatury
25,00
- zmiana nastaw – temperatury c.w.u., min. ciśnienia w instalacji
25,00
- sporządzenie wykresów pracy węzła
50,00
- wprowadzenie programu wakacyjnego
50,00
- zmiany w programie sterownika
300,00
- sprawdzenie układu automatyki, lokalizacji awarii, wskazanie przyczyn
150,00
- sprawdzenie licznika ciepła, odbiór techniczny licznika
100,00
Zgodnie
z poniesionymi
kosztami
Zgodnie
Usunięcie awarii na instalacji wewnętrznej odbiorcy, który nie posiada własnych z poniesionymi
służb utrzymania ruchu, za zgodą lub bez zgody odbiorcy
kosztami
Zgodnie
z poniesionymi
Obsługa, regulacja, inwentaryzacja instalacji wewnętrznej Odbiorcy
kosztami
Zgodnie
Opłata za montaż i demontaż wymienników ciepła w węzłach nie będących
z poniesionymi
własnością ZUK
kosztami
* opłaty w punkcie a nie obejmują wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia instalacji. Opłaty za nośnik pobierane
będą zgodnie z taryfą dla ciepła ZUK.
**stosuje się każdorazowo, na pisemne zlecenie Odbiorcy.

- drobne naprawy

6.6
6.7
6.8

7.
8.

Opłata za uzgodnienie dokumentacji technicznej kotłowni, węzła cieplnego.
Eksploatacja węzłów cieplnych o mocy Qc.o.+Qc.w.u. (opłata za 1 węzeł/1 miesiąc)
- 1-100 kW*
- 101-250 kW*
- 251-500 kW*
- >500 kW*

50,00
190,00
268,00
286,00
300,00

