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WARUNKI TECHNICZNE nrWT ZEC 12t2017
W odpowiedzi na wniosek, kt6ry wptynqN do COWIK ustala siq warunki podlqczenia istniejqcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, polozonego przy ul. Bema 13 na dziafce nr 4-951104 do miejskiej sieci
cieplowniczej w m. Bartoszyce:
1. Miejscem wlqczenia jest istniejqca preizolowana sie6 ciepNownicza 2*DN139.71225, w poblizu budynku przy ul.

Turkowskiego.

2. Podtqczenie budynku do m.s.c. bqdzie moglo nastqpi6 w 2017 r. lub w latach p62niejszych.
3. Nalezy uzyskad pisemnq zgodg wla6cicieli nieruchomoSci przez kt6rq bqdzie przebiegata projektowana sie6.
4. Zaprojektowa6 sied i przylqcze cieplownicze z rur preizolowanych podw6jnych (DUO) z instalacjq alarmowq

typu impulsowego. Srednica projektowanej sieci cieplowniczej na calej dNugo6ci 2.DN42.4fi60 DUO. SrednicQ
przylqcza dostosowad do potrzeb cieplnych projektowanego budynku. W projektowanym budynku przewidziec
zawory odcinajqce do wspawania.

5. Obliczeniowe szacunkowe natqZenie przeplywu no5nika ciepla (odpowiadajqce fqcznej mocy cieplnej 0.050 MW
= c.o. 0.030 MW + c.w. 0.020 MW i parametrom 1 10/SS0C) wynosi O.7g yh.

6. W wqZle cieptowniczym naleZy stosowad wymienniki ciepla, uzqdzenie regulujqce r62nicq ci5nieri z regulaojq
natq2enia przeplywu no5nika ciepla dostarczanego do wqzla cieplnego oraz uktady pomiarowo-rozliczeniowe
niezaleznie dla c.o. i c.w.u. nale|y zainstalowad na wysokoparametrowych przewodach powrotnych za
wymiennikami ciepta. op6r pzytqczaiwqzla nie powinien przekraczac 0.15 Mpa.

7. Lokalizacja wqzla cieplnego wg zalqczonego planu syt.-wys. Pomieszczenie wqzla cieplnego powinno
odpowiadad warunkom zgodnie zzalqcznikiem nr 1.

8. Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelniania ubytk6w wody w tej instalacji przewidzie6 przewodem
(z zainstalowanym na nim wodomiezem) wyprowadzonym z ruroci4gu powrotnego.

9. No5nikiem ciepia bqdzie woda o parametrach zmiennych w zalezno5ci od temperatury zewnqtrznej w sezonie
grzewczym - maksymalnie 110/55oC i statych poza sezonem grzewczym 70/35oC dla cel6w przygotowania
cieplej wody u2ytkowej, parametry obliczeniowe wewngtrznej instalacji c.o. pzyjmowac 65/45oC lub nizsze.

lO.Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z COWIK. Przed opracowaniem dokumentacji nalezy
wstqpnie uzgodnic z COWIK trasq sieci i przylqcza. Nalezy uzgodni6 z COWIK projekty budowlane sieci
przylqcza, wgzla cieplnego i wewnqtznej instalacji odbiorczej wraz z obliczeniem zapotzebowania ciepla.
Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,COWIK". W dokumentacji nale2y jednoznacznie okre6lii wielko5i
mocy zam6wionej.

'll.Dokumentacjq nale2y opracowad na aktualnych mapach, zawierajqcych wypis z rejestru grunt6w, pzez kt6ry
bqdzie przebiegala siei cieplna. Projekt budowalny powinien zawierac wszelkie niezbqdne uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia dotyczqce realizowanej sieci.

l2.Warunkiem przylqczenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawarcie i spefnienie wymog6w umowy
o pzylqczenie obiektu do sieci cieplowniczej, wniesienie opfaty paylqczeniowej, okazanie wymaganego
pozwolenia na budowq lub zgloszenia oraz zawarcie umowy sprzeda2y ciepla.

13.Okres wazno5ci warunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.
l4.Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. tJ.22012 r. poz. 105g,22018 r. poz.

984, 1238.), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szazeg. warunk6w funkcjonowania
system6w cieplown. (Dz. U, nr 16, poz.92), Rozpoa. Ministra Gospodarki z dn. 17.09.2010 r. w sprawie
szczeg. zasad ksztaltowania i kalkulacjitaryf orazrozliczefi z tytulu zaopatzenia w cieplo (Dz. U. 22010 r. nr
194, poz. 1291).

1) wytyczne dla pomieszczeri wqzl6w cieplowniczych
2) mapa sytuacyjno-wysokoSciowa,
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Zatqeznik nr 1 - wytyczne dla pomieszczeft wgzlow cieplowniczych

C2956 budowlana

Pomieszczenie wqzla cieplnego powinno odpowiada6 wymaganiom normy pN-B-02423:1gg9 
,,WQzly

ciepownicze. Wymagania i badania przy odbiorze" , Ustawie z dnia 7 lipca 19g4 r,,prawo budowlane"
oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ,,Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie".

Minimalne wymiary pomieszczenia wqzla: szerokoS6 - 2.5 m, dlugo66 - 3.0 m, wysoko6c - 2.2 m.

W pomieszczeniu wqzla cieplnego nalezy wykona6:

- wejScie zzewnqtrz dla zapewnienia swobodnego dostgpu dla pracownik6w COWIK,

ewentualnie bezposrednie wejscie z korytaza lub klatki schodowej,

- wentylacjq grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,

- Sciany pefne otynkowane, pomalowac dwukrotnie farbq emulsyjnq,
- posadzkq z materialu nie nasiqkliwego i bez poSlizgu (ako cementowq), ze spadkiem do wpustu

podlogowego, polqczonego ze studzienkq schladzajqcq,

- drzwi wej6ciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, z zamkiem kulkowym o szeroko6ciw Swieile

min. 0,80 m iwysokoSci min. 2,0 m, otwierane na zewnqtrz pomieszczeniawqzla cieplnego
pod naciskiem, otwierajqce siq od wewnqtrz pod naciskiem, zamkniqcie drzwi od zewnqtrz na klodkg.

Rurociqgi podwiesi6 na wspornikach, inne przewody podwiesic do sufitu. Po wykonaniu przej6cia

rurociqg6w otwory w Scianach nale2y zamurowad na calej gruboSci przegrody budowlanej.
Na dzwiach od strony zewngtrznej nalezy umieSci6 napis: Wqzel cieplny - osobom nieupowaznionym
wstqp wzbroniony.

Gze56 elektryczna

Zasilanie w energiq elektrycznq wykona6 ztablicy glownej z oddzielnym licznikiem energii czynnej
Pzewidzie6 instalacje ochrony od pora2eri wg obowiqzujqcych przepis6w. Pomieszczenie wqzla nale2y
wyposazyc w instalacjq oSwietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natgzenie o6wietlenia zgodnie
z PN-E-02033:1968 Instalacje elektryczne wykonai zgodnie z,,Przepisami Budowy Urzqdzen
Elektrycznych" (PBUE) oraz z PN-lEC-60364:2000 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

Instalacja wody, c.o. i odplywu Sciek6w

Pomieszczenie wqzfa cieplnego nalezy wyposazy6 w zaw6r ze Aqczkq do wqza, wpusty podlogowe

zeliwne DN100 oraz studzienkq schladzajqcEwodg instalacyjnq c.o. (min. Dn G00) z odprowadzeniem
wody do kanalizacji sanitarnej (bezpo6rednio lub poprzez pompq odwadniajqcq zatapialnq). Wszystkie
materialy kanalizacyjne w obrqbie wgzla cieplnego wylqcznie zeliwne. Studzienka powinna by6 szczelna
i zabezpieczona pokrywq zeliwnq. wpusty wlqczyc do studzienki schladzajqcej.

W technologii wgzla pzewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schladzajqcej.
Do pomieszczenia wqzla cieplnego doprowadzi6 przew6d zimnej wody - z przylqcza wodociqgowego
za gt6wnym wodomierzem wody zimnej onz ptzewody cieplej wody i cyrkulacji oraz przewody c.o.

lub zainstalowa6 rozdzielacze.


