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WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 7/2012
W odpowiedzi na wniosek nr TE/BZ/617 ustala sie warunki podlaczenia istniejacego budynku mieszkalnego,

polozonego przy Placu Konstytucji 3-Maja 1 na dzialce nr 4-24/19 do miejskiej sieci cieplowniczej w m. Bartoszyce:

1. Miejscem wlaczenia jest projektowana preizolowana siec cieplownicza 2*DN114.3/315 DUO, w poblizu budynku

przy ul. Kilinskiego 1, która planujemy wykonac w 2012 r.

2. Podlaczenie budynku do m.s.c. bedzie moglo nastapic w 2014 r. lub w latach pózniejszych, lecz nie wczesniej,

niz po podlaczeniu budynków przy ul. Bema 2, 4, 6, 8 i Kilinskiego 1 oraz po zlozeniu wniosków o podlaczenie

do m.s.c. przyszlych odbiorców do sieci cieplowniczej, budowanej na potrzeby przedmiotowego budynku.

3. Zaprojektowac siec i przylacze cieplownicze z rur preizolowanych podwójnych (DUO) z instalacja alarmowa

typu impulsowego. Srednica projektowanej sieci cieplowniczej na calej dlugosci 2*DN114.3/315 DUO. Srednice

przylacza dostosowac do potrzeb cieplnych projektowanego budynku. W projektowanym budynku przewidziec

zawory odcinajace do wspawania.

4. Obliczeniowe natezenie przeplywu nosnika ciepla (odpowiadajace lacznej mocy cieplnej 0.100 MW =

c.o. 0.060 MW + c.w. 0.040 MW i parametrom 11O/60°C) wynosi 1.70 Uh.

5. W wezlach cieplowniczych nalezy stosowac wymienniki ciepla typu JAD, dla celów podgrzewu c.w.u. nalezy

stosowac dwa wymienniki zainstalowane szeregowo. Urzadzenie regulujace róznice cisnien z regulacja

natezenia przeplywu nosnika ciepla dostarczanego do wezla cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe

niezaleznie dla c.o. i c.w.u. nalezy zainstalowac na wysokoparametrowych przewodach powrotnych

za wymiennikami ciepla. Opór przylacza i wezla nie powinien przekraczac 0.15 MPa.

6. Lokalizacja wezla cieplnego wg zalaczonego planu syt.-wys. Do pomieszczenia wezla cieplowniczego

zaleca sie wykonanie niezaleznego wejscia z zewnatrz (zapewnienie swobodnego dostepu dla pracowników

"COWIK").

7. Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelniania ubytków wody w tej instalacji przewidziec przewodem

(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzonym z rurociagu powrotnego .•

8. Nosnikiem ciepla bedzie woda o parametrach zmiennych w zaleznosci od temperatury zewnetrznej w sezonie

grzewczym - maksymalnie 110/60oC i stalych poza sezonem grzewczym 70/45°C dla celów przygotowania

cieplej wody uzytkowej, parametry obliczeniowe wewnetrznej instalacji c.o. przyjmowac 70/50oC lub nizsze.
9. Wszystkie etapy projektowania podlegaja uzgodnieniu z COWIK. Przed opracowaniem dokumentacji nalezy

wstepnie uzgodnic z COWIK trase sieci i przylacza. Nalezy uzgodnic z COWIK projekty budowlane sieci

przylacza, wezla cieplnego i wewnetrznej instalacji odbiorczej wraz z obliczeniem zapotrzebowania ciepla.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w "COWIK". W dokumentacji nalezy jednoznacznie okreslic wielkosc

mocy zamówionej.

10.Dokumentacje nalezy opracowac na aktualnych mapach, zawierajacych wypis z rejestru gruntów, przez który

bedzie przebiegala siec cieplna. Projekt budowalny powinien zawierac wszelkie niezbedne uzgodnienia,

pozwolenia i sprawdzenia dotyczace realizowanej sieci.

11.Warunkiem przylaczenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawarcie i spelnienie wymogów umowy

o przylaczenie obiektu do sieci cieplowniczej, wniesienie oplaty przylaczeniowej, okazanie wymaganego

pozwolenia na budowe lub zgloszenia oraz zawarcie umowy sprzedazy ciepla.

12.0kres waznosci warunków technicznych wygasa po dwóch latach od daty ich wydania. Traca waznosc warunki

techniczne nr WT ZEC 6/2012 z dnia 28.02.2011 w zakresie podlaczenia ww. budynku.

13.Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 ze zm.),

Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szczeg. warunków funkcjonowania systemów

cieplown. (Dz. U. nr 16, poz. 92), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 17.09.2010 r. w sprawie szczeg. zasad

ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 2010 r. nr 194, poz. 1291).

Zalaczniki: 1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

2\ umowa o przylaczenie - projekt.
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