
 
                        

 

 

   CENNIK USŁUG PŁATNYCH NA ŻYCZENIE NAJEMCY 

 

I             Opłaty za usługi biurowe     Cena brutto 

1 Potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego 15,00 zł 

2 Wydanie duplikatu umowy najmu/ umowy partycypacji lub aneksu do ww. 
umów, potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” 

 
10,00 zł 

3 Wykonanie kserokopii A4 jednostronnej: czarnobiałej                                              0,50 zł str 

4 Wykonanie kserokopii A4 jednostronnej: kolorowej      1,00 zł str 

5 Wykonanie kserokopii w formacie A3    1,50 zł str  

6 Wezwanie do zapłaty koszt opłaty pocztowej 

7 Wydanie zaświadczenia, w tym o wpłacie kaucji/partycypacji za okres do 12 
miesięcy wstecz       

10,00 zł 

8 Wydanie zaświadczenia, w tym o wpłacie kaucji/partycypacji za okres powyżej 12 
miesięcy wstecz     

20,00 zł 

9 Wydanie zaświadczenia innego niż wymienione powyżej  30,00 zł 

10 Obliczenie zwaloryzowanej kaucji na życzenie najemcy   30,00 zł 

11 Obliczenie zwaloryzowanej partycypacji na życzenie najemcy   70,00 zł 

12  Wydanie wydruku zawierającego dane dostępne w e-kartotece 5,00 zł 

II Opłaty za usługi związane z czynnościami naprawczymi w lokalach mieszkalnych   

1 Wymiana zabezpieczenia elektrycznego ( bezpiecznika automatycznego)  
w mieszkaniu  z wyłączeniem zabezpieczenia różnicowego                                              

100,00 zł 

2 Wymiana baterii wannowej       80,00 zł 

3 Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej                           85,00 zł 

4 Wymiana wężyka doprowadzającego wodę do spłuczki, baterii umywalkowej 
zlewozmywakowej z wyłączeniem wężyka doprowadzającego wodę do baterii  
wannowej               

20,00 zł 

5 Wymiana zlewozmywaka 85,00 zł 

6 Wymiana umywalki 132,00 zł 

7 Wymiana /muszli WC + spłuczka typ „kompakt” 132,00 zł 

8 Założenie plomby na wodomierzu po jej zerwaniu przez lokatora                        25,00 zł 

9 Opłata za uszkodzony domofon w mieszkaniu z winy najemcy     Wg cennika 
wykonawcy 

10 Demontaż i montaż grzejnika łazienkowego  165,00 zł 

11 Założenie lub wymiana wodomierza ciepłej lub zimnej wody wraz z 
zaplombowaniem (bez konieczności przeróbek instalacji) z wyłączeniem wymiany 
licznika po legalizacji  

150,00 zł 

12 Założenie lub wymiana ciepłomierza wraz z zaplombowaniem (bez konieczności 
przeróbek instalacji) z wyłączeniem wymiany licznika po legalizacji 

400,00 zł 

13 Konieczność wykonania opinii/ekspertyzy   Cena uzależniona os 
zakresu i kosztów  

 

 


