
CENNIK OPŁATA ZA USŁUGI DODATKOWE WYKONANE NA ZLECENIE LOKATORSKIE  

 
 

LP Nazwa cena brutto* 

I Opłaty za usługi związane z czynnościami administracyjnymi   

1 Potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego 50,00 zł 

2 
Wydanie duplikatu umowy namu/partycypacji lub aneksu do ww. umów potwierdzonych „za zgodność             
z oryginałem" 

20,00 zł 

3 Wykonanie kserokopii A4 czarnej 0,50 zł 

4 Wykonanie kserokopii A4 kolorowej 1,00 zł 

5 Wykonanie kserokopii w formacie A3 1,50 zł 

6 Wezwanie do zapłay koszt opłaty pocztowej 

7 Wydanie zaświadczenia, w tym o wpłacie/ wypłacie kaucji/partycypacji za okres do 12 miesięcy wstecz 50,00 zł 

8 Wydanie zaświadczenia, w tym o wpłacie/ wypłacie kaucji/partycypacji za okres do 36 miesięcy wstecz 70,00 zł 

9 Wydanie zaświadczenia, w tym o wpłacie/ wypłacie kaucji/partycypacji za okres do 60 miesięcy wstecz 150,00 zł 

10 Obliczenie zwaloryzowalizowanej kaucji na życzenie najemcy 30,00 zł 

11 Obliczenie zwaloryzowalizowanej partycypacji na życzenie najemcy 70,00 zł 

II Opłaty za usługi związane z czynnościami naprawczymi w lokalach mieszklanych** Cena TBS 

1 Nieuzasadnione zgłoszenie awarii przez lokatora 77,00 zł 

2 
Wystawienie poświadczenia sprawności instalacji elektrycznej, gazowej, drożności przewodów 
kominowych w przypadku nieobeności najemcy podczas obowiązkowej kontroli*** 84,70 zł 

3 Wymiana zabezpieczenia elektrycznego (bezpiecznika automatycznego) w mieszkaniu z wyłączeniem 
zabezpieczennia różnicowego 96,80 zł 

4 Wymiana zabezpieczenia elektrycznego przedlicznikowego (na katce schodowej) 146,30 zł 

5 Wymiana baterii wannowej 77,55 zł 

6 Wymiana baterii umywalkowej/zlewozmywakowej 82,50 zł 

7 Wymiana wężyka doprowadzającego wodę do spłuczki, baterii umywalkowej, zlewozmywakowej z 
wyłączenim wężyka doprowadzającego wodę do baterii wannowej 

18,70 zł 

8 Wymiana zlewozmywaka 82,50 zł 

9 Wymiana umywalki 132,00 zł 

10 Wymiana muszli wc ze spłuczką typu kompakt 132,00 zł 



11 Założenie plomby na wodomierzu po jej zerwaniu przez lokatora 22,00 zł 

12 
Opłata za uszkodzony domofon w mieszkaniu 

wg cennika 
wykonawcy 

13 Demontaż i montaż grzejnika łazienkowego 165,00 zł 

14 Założenie lub wymiana wodomierza ciepłej lub zimnej wody wraz z zaplombowaniem (bez konieczności 
przeróbek instalacji) 150,00 zł 

15 
Założenie lub wymiana ciepłomierza (CO) wraz z zaplombowaniem (bez konieczności przeróbek instalacji) 400,00 zł 

16 Podjecie nieuzasadnionej interwencji w godzinach pracy Spółki (nie uwzglednia kosztów dojazdu) 50,00 zł 

17 
Podjecie nieuzasadnionej interwencji poza godzinami pracy Spółki, jednak nie później niż do godz 22.00 
(nie uwzglednia kosztów dojazdu) 70,00 zł 

18 Podjecie nieuzasadnionej interwencji w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy (nie uwzglednia 
kosztów dojazdu) 90,00 zł 

19 Wykonanie przeglądu technicznego lub instalacyjnego poza charmonogramem przeglądu 
60,00 zł 

20 
Uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. Przebudowy lub modernizacji mieszkania lub lokalu 
użytkowego 50,00 zł do 150,00 zł 

  

  Dojazd do lokatora:****   

  Chrzanów 35,00 zł 

  Trzebinia 45,00 zł 
 

  
 

 
  

 

* kwoty za wymionione usługi są kwotami brutto, nie obejmują kosztów części i kosztów dojazdu  
 

** Faktura za wykonaną usługę zostanie wystawiona do 14 dni od wykonania usługi  
 

*** Cena obejmuje wystawienie poświadczenia od 1 instalacji  
 

**** Opłatę za dojazd należy każdorazowo doliczyć do czynności naprawczych w mieszkaniu zgłaszającego  
 

 


