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Cennik Usług Dodatkowych 

na sieciach gazowych 

  

Lp. Usługi 

Stawka ogółem za usługę  

Dni robocze 

od 7:00 do 15:00 

Dni robocze 

od 15:00 do 7:00 oraz 

dni wolne od pracy 

1. Dojazd do Obiektu Zleceniodawcy  

1,90 zł/km + 99,00 zł  

za każdą rozpoczętą 

godzinę 

1,90 zł/km + 149,00 zł  

za każdą rozpoczętą 

godzinę 

2. 

Dieta na pokrycie kosztów noclegu  

w przypadku, gdy odległość Obiektu od 

siedziby Wykonawcy przekracza 300 km 

300,00 zł/dobę 350,00 zł/dobę 

3. 
Stawka za roboczogodzinę w przypadku 

prac innych, niż wymienione poniżej 
100,00 zł/godz. 150,00 zł/godz. 

4. 

Montaż, demontaż lub wymiana wraz z 

zaprogramowaniem programatora 

cyfrowego (zegara sterującego) 

wchodzącego w skład układu pomiarowo-

rozliczeniowego 

70,00 zł/szt. 105,00 zł/szt. 

5. 
Montaż, demontaż lub wymiana 

gazomierza  (bez kosztów urządzenia) 
192,00 zł/szt. 238,00 zł/szt. 

6. 
Montaż, demontaż lub wymiana 

przepływomierza (bez kosztów urządzenia) 
498,00 zł/szt. 597,00 zł/szt. 

7. 
Zaprogramowanie rejestratora lub 

przystawki rejestrującej 
204,00 zł/szt. 306,00 zł/szt. 

8. 

Wymiana i naprawa uszkodzonego 

gazomierza lub innego urządzenia 

wchodzącego w skład układu pomiarowo-

rozliczeniowego (bez kosztów urządzenia) 

Rzeczywiste koszty naprawy lub w przypadku 

nieopłacalności naprawy koszt nowego licznika lub 

innego urządzenia, powiększony o koszty wymiany 

9. 

Założenie plomb na urządzeniach 

podlegających oplombowaniu na zlecenie 

podmiotów obcych (np. wykonawców 

robót elektrycznych): 

  

- za pierwszą plombę 38,00 zł/szt. 52,00 zł/szt. 

- za każdą następną plombę 28,00 zł/szt. 32,00 zł/szt. 

10. 

Wykonanie dodatkowego odczytu 

gazomierza na zlecenie Sprzedawcy gazu u 

Odbiorcy: 

  

- z wykorzystaniem komunikacji zdalnej 19,00 zł/szt. 

- z dojazdem do urządzenia pomiarowego 55,00 zł/szt. 

- za każdy następny układ pomiarowo-

rozliczeniowe w danym obiekcie 
46,00 zł/szt. 
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11. 

Za dodatkowe pisemne potwierdzenie ilości 

gazu dla danego punktu poboru 

(niezależnie od ilości urządzeń 

pomiarowych) 

16,00 zł/szt. 

  

12. 

1. Uzgodnienie usytuowania (zbliżenia, 

skrzyżowania) obiektu z siecią gazową: 
  

1.1. obiekt liniowy 

a) przy braku zbliżeń i skrzyżowań - 33,50 zł/szt. 

b) za pierwsze zbliżenie na długości do 100 m lub 

pierwsze skrzyżowanie - 33,50 zł/szt. 

c) za każde następne rozpoczęte 100 m odcinka 

zbliżenia - 5,80 zł/szt. 

d) d) za każde następne skrzyżowanie - 5,80 zł/szt. 

1.2. obiekt nieliniowy np. dom 

jednorodzinny, droga, staw itp.: 

a) za pierwsze 1000 m2 - 67,00 zł/szt. 

b) za każde następne 1000 m2 - 12,00 zł/szt. 

2. Uzgodnienie usytuowania 

projektowanych przyłączy do 

pojedynczego budynku: 

a) za pierwsze przyłącze - 39,00 zł/szt. 

b) za każde następne przyłącze - 8,50 zł/szt. 

3. Uzgodnienia pozostałe 

a) stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy - 

99,00 zł/h 

b) koszt transportu - 1,90 zł/km + 99,00 zł/godz. 

13. 

Prace zlecone dodatkowo Pogotowia 

Gazowego w ramach wykonywania 

czynności określonych w Cenniku (np. 

lokalizacja i likwidacja uszkodzeń w 

instalacji zleceniodawcy) 

stawka za rozpoczętą 

godzinę pracy - 99,00 zł/h 

stawka za rozpoczętą 

godzinę pracy - 149,00 zł/h 

 

14. 

  

Wstrzymanie gazu do Odbiorcy dokonane 

na wniosek Sprzedawcy, zgodnie zasadami 

określonymi w GUD 

  

- w sieci poniżej 10 kPa 180,15 zł/szt. 220,22 zł/szt. 

- w sieci powyżej 10 kPa < 0,5 MPA 320,21 zł/szt. 480,32 zł/szt. 

15. 

Wznowienie dostarczania gazu do 

Odbiorcy dokonane na wniosek 

Sprzedawcy, zgodnie zasadami 

określonymi w GUD 

 

- w sieci poniżej 10 kPa  180,15 zł/szt. 220,22 zł/szt. 

- w sieci powyżej 10 kPa < 0,5 MPA 320,21 zł/szt. 480,32 zł/szt. 

16. 

Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad 

pracami wykonywanymi na urządzeniach 

nie będących własnością dostawcy gazu 

 

 

78,50 zł/szt. 

 

 

122,75 zł/szt. 

17. 
Nieuzasadnione wezwanie pogotowia 

energetycznego 
569,50 zł/szt. 704,25 zł/szt. 

18. Inne czynności zlecone przez Podmiot opłata wg indywidualnej kalkulacji - (kosztorysu) 
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