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Cennik usług dodatkowych Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. 

 

obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. 

 

Lp. Rodzaj usługi 
Opłata 
netto 

Stawka 
VAT 

Opłata 
brutto 

1. Dodatkowe rozpoczęcie, przerwanie dostaw ciepła, wody: 

1.1. 
Dodatkowe rozpoczęcie dostarczania ciepła do jednego węzła ciepłowniczego 
na wniosek Odbiorcy 

81,30 zł 23% 100,00 zł 

1.2. 
Dodatkowe przerwanie dostarczania ciepła do jednego węzła ciepłowniczego 
na wniosek Odbiorcy 

81,30 zł 23% 100,00 zł 

1.3. 

Wznowienie dostawy ciepła do obiektu po jej wstrzymaniu, jeżeli przyczyną 
wstrzymania były: 
a) przeprowadzona kontrola, w trakcie której stwierdzono, że: 

 instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie 
dla życia, zdrowia albo środowiska, 

 nastąpił nielegalny pobór ciepła, 
b) zwłoka w zapłacie należności za pobrane ciepło  

81,30 zł 23% 100,00 zł 

1.4. 
Przywrócenie dostaw ciepła do obiektu (o ile pozwalają na to warunki 
techniczne) 

190,68 zł 23% 234,54 zł 

1.5. 
Przywrócenie dostaw wody do obiektu (o ile pozwalają na to warunki 
techniczne) 

190,68 zł 8% 205,93 zł 

2. Eksploatacja / obsługa węzłów cieplnych - opłata za 1 węzeł za 1 miesiąc: 

2.1. Obsługa węzła cieplnego o mocy do 100 kW 170,00 zł 23% 209,10 zł 

2.2. Obsługa węzła cieplnego o mocy powyżej 100 kW do 250 kW 216,00 zł 23% 265,68 zł 

2.3. Obsługa węzła cieplnego o mocy powyżej 250 kW do 500 kW 280,00 zł 23% 344,40 zł 

3. Uzgodnienia branżowe: 

3.1. Uzgodnienie projektu sieci ciepłowniczej (przyłącza) 81,30 zł 23% 100,00 zł 

3.2. Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej (przyłącza) 81,30 zł 8% 87,80 zł 

3.3. Uzgodnienie projektu węzła cieplnego 81,30 zł 23% 100,00 zł 

3.4. 
Uzgodnienie branżowe w zakresie przebiegu sieci ciepłowniczej – według 
faktycznego nakładu czasu pracy – stawka za 1 godzinę 

81,30 zł 23% 100,00 zł 

3.5. 
Uzgodnienie branżowe w zakresie przebiegu sieci wodociągowej – według 
faktycznego nakładu czasu pracy - stawka za 1 godzinę 

81,30 zł 8% 87,80 zł 

3.6. Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci ciepłowniczej – indywidualne 48,78 zł 23% 60,00 zł 

3.7. Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci wodociągowej - indywidualne 48,78 zł 8% 52,68 zł 

3.8. Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci elektrycznej - indywidualne 48,78 zł 23% 60,00 zł 

3.9. Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci teletechnicznej - indywidualne 48,78 zł 23% 60,00 zł 

3.10. Uzgodnienie branżowe - brak sieci 48,78 zł 23% 60,00 zł 

4. Inne usługi branżowe: 

4.1. Prowadzenie nadzoru branżowego - stawka za 1 godzinę 97,56 zł 23% 120,00 zł 

4.2. Zmiana nastaw automatyki węzła cieplnego 48,78 zł 23% 60,00 zł 

4.3. 
Ponowne oplombowanie urządzenia instalacji ciepłowniczej (w tym układu 
pomiarowo-rozliczeniowego) po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby  

50,00 zł 23% 61,50 zł 

4.4. 
Ponowne oplombowanie urządzenia instalacji wodociągowej (w tym układu 
pomiarowo-rozliczeniowego) po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby  

50,00 zł 8% 54,00 zł 

4.5. 
Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego -
usługa wykonywana na pisemne żądanie Odbiorcy 

według faktycznie  
poniesionych kosztów 

4.6. 
Czyszczenie wymiennika ciepła (płytowego, typu JAD) - zleceniodawca 
dostarcza wymiennik na stanowisko czyszczenia 

162,60 zł 23% 200,00 zł 
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5. Zestawienia ilościowo-wartościowe: 

5.1. 
Zestawienie ilościowo-wartościowe sprzedaży ciepła dla jednego obiektu za 
okres 12 miesięcy 

48,78 zł 23% 60,00 zł 

5.2. 
Zestawienie ilościowo-wartościowe sprzedaży wody dla jednego obiektu za 
okres 12 miesięcy 

48,78 zł 8% 52,68 zł 

6. Usługi najmu: 

6.1. 
Najem powierzchni reklamowej pod baner – według faktycznej powierzchni - 
stawka za 1 m

2
 za 1 miesiąc 

55,00 zł 23% 67,65 zł 

6.2. 

Najem stanowiska coworkingowego (umeblowane biuro o powierzchni 16 m
2
, dostęp do usług ksero/scan., dostęp do 

internetu, dostęp do aneksu kuchennego i zaplecza socjalnego):  

 cena za 1 godzinę 10,00 zł 23% 12,30 zł 

 cena za 1 dzień 60,00 zł 23% 73,80 zł 

 cena za 1 tydzień 260,00 zł 23% 319,80 zł 

 cena za 1 miesiąc 950,00 zł 23% 1 168,50 zł 

6.3. 

Najem sali konferencyjnej (wyposażenie multimedialne – nagłośnienie, projektor, zaplecze socjalne, aneks kuchenny):  

 sala o powierzchni 20 m
2
 za 1 godzinę 20,00 zł 23% 24,60 zł 

 sala o powierzchni 20 m
2
 za 1 dzień 130,00 zł 23% 159,90 zł 

 sala o powierzchni 32 m
2
 za 1 godzinę 30,00 zł 23% 36,90 zł 

 sala o powierzchni 32 m
2
 za 1 dzień 170,00 zł 23% 209,10 zł 

 


