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Zielona Góra ……………..………..roku 
Nr UP……………………………….      

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO I DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI UKŁADU 
POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO ENERGII CIEPLNEJ 

 

Adres obiektu: ……………………………………………………………………………..………………………….. 

Odbiorca: ………………………………………………………………………………….…………………….……… 

Dane techniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego: 

1. Licznik ciepła: główny / c.o. / c.w. / c.t. * 

 Przetwornik przepływu LC: typ …………..…………………………………nr  fabr. ……..………………….… 

 Przelicznik LC:   typ …………………………………………..….nr  fabr. …………..……………… 

 Sondy LC:   typ …………………………………………..… nr  fabr. …………..……………… 

2. Wodomierz wody uzupełniającej instalację c.o.:  

 Wodomierz:   typ/Qn/DN ………………….…………………nr  fabr. ……..………………….… 

 

Świadectwo legalizacyjne nr: ……………………………………………………………… 

Termin następnego badania kontrolnego urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego upływa dnia: 

1. Licznik ciepła: główny / c.o. / c.w. / c.t. * 

 Przetwornik przepływu LC:     …………………………… 

 Przelicznik LC:       …………………………… 

 Sondy LC:       …………………………… 

2. Wodomierz wody uzupełniającej instalację c.o.:  …………………………… 

lub wcześniej w przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, ewentualnie na żądanie 
Odbiorcy zgodnie z § 4 ust. 1 umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej  sprzedaży ciepła i 

świadczenia usługi przesyłania ciepła. 

Elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego zaplombowano plombą nr ………………..…….** 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy pozostaje własnością Odbiorcy / Dostawcy * ciepła, który zapewnia 
obsługę i konserwację. 

 

Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego (określić dokładnie): 

 Pomieszczenie: …………………………………………………………………………….…. 

 

Przetwornik przepływu LC zamontowano na rurociągu zasilającym / powrotnym * przewodów 
wysokich / niskich * parametrów. 
 

Wskazania początkowe licznika ciepła: 
 

1. Przelicznik LC: główny / c.o. / c.w. / c.t. * 

 energia [GJ]; [kWh]; [MWh] *    …………………………... 

 objętość [m3]       …………………………... 

 czas pracy [godz.]      …………………………... 

PO WYPEŁNIENIU 

CHRONIONE W EC ZG 
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2. Wodomierz wody uzupełniającej instalację c.o.:   

 objętość [m3]       …………………………... 
 
 
 
Odpowiedzialny za sprawy rozliczeń ze strony Dostawcy ciepła: 

........................................................................ tel.: ............................... 
imię i nazwisko/wydział EC ZG 

Odpowiedzialny za sprawy rozliczeń ze strony Odbiorcy: 

........................................................................ tel.: ............................... 
imię i nazwisko/wydział EC ZG 

 

UWAGI: 
 
 

 
Odbiorca ciepła nie zgłasza zastrzeżeń do realizacji prac związanych z montażem licznika ciepła. 

Obecni przy spisaniu protokołu: 

Dostawca: 
 

...........................................................    ............................................ 
imię i nazwisko                                         pieczęć i podpis 

 
Odbiorca: 

 
...........................................................    ............................................ 

imię i nazwisko                                        pieczęć i podpis 

 

* - niepotrzebne skreślić 

** - w przypadku LC w obiektach nie należących do Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. 


