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Wsp6lnota M ieszkaniowa
Bema 17

Ul. Bema 17

1 1-200 Bartoszvce
WARUNKI TECHT{ICZNE nr WT ZEC 1012016
W odpowiedzi na wniosek, kt6ry wptynql do COWIK ustala siq warunki dostawy cieplej wody uzytkowej do
istniejqcego budynku mieszkalnego, polo2onego przy ulicy Bema 17, z miejskiej sieci cieplowniczej w m.
Bartoszyce:

1. Dostawa cieplej wody uzytkowej bqdzie mozliwa po podNqczeniu przedmiotowego budynku do m.s.c.,
wybudowaniu p'zylqcza cieplowniczego wysokich parametr6w oraz wybudowaniu wqzla cieplowniczego
wymiennikowego dla potrzeb c,o. i c.w.u.

2. Dostawa cieplej wody uzytkowej z m.s.c. bqdzie mogla nastqpic w 2017 r. lub w latach p62nielszych, lecz nie
wcze6niej, ni2 po podpisaniu um6w o modernizacjq podNqczenia do m.s.c.

3. Zaprojektowa6 wqzel cieplowniczy i p.zytqcze cieplownicze z rur preizolowanych podw6jnych (DUO) z instalacjq
alarmowq typu impulsowego i wlqczyd do istniejqcej sieci ciepfowniczej w/p DN 125 przy ul. Turkowskiego.
Srednicq przyNqcza dostosowad do potrzeb cieplnych projektowanego budynku. W istniejqcym budynku
przewidzie6 zawory odcinajqce do wspawania. Nale2y uzyska6 pisemnq zgodq wlaScicieli nieruchomoSci, przez
kt6 rq bqdzi e pzebieg ato proj e ktowa n e przyNqcze.

4. Obliczeniowe szacunkowe natgzenie przefiwu no6nika ciepla (odpowiadajqce tqcznej mocy cieplnej 0,058 MW
= c.o. 0,037 MW + c.w.u . 0,021 MW i parametrom 1 10/5S0C) wynosi 0,91 t/h.

5. W wq2le cieplowniczym nalezy stosowai wymienniki ciepla. Urzqdzenie regulujqce r6znicq ciSnieri z regulacjq
natq2enia przeplywu no5nika ciepla dostarczanego do wqzla cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe
niezaleznie dla c.o. i c,w.u. nalezy zainstalowai na wysokoparametrowych przewodach powrotnych
za wymiennikami ciepta. Op6r puytqczaiwgzla nie powinien przekracza6,0.15 MPa.

6. Lokafizacia projektowanego wqzla cieplnego wg zal4czonego planu syt.-wys. Pomieszczenie wqzla
cieplnego powinno odpowiada6 warunkom zgodnie zzalqcznikiem nr 1.

7. Napefnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelnianie ubytk6w wody w tej instalacji przewidzie6 przewodem
(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzo nym z rurociqgu powrotnego.

8. NoSnikiem ciepla bqdzie woda o parametrach zmiennych w zalezno6ci od temperatury zewnqtrznej w sezonie
grzewczym - maksymalnie 110/55oC istaiych poza sezonem grzewczym 70l35oO dla cel6w przygotowania
cieplej wody u2ytkowej, parametry obliczeniowe wewngtznej instalacji c.o, pzyjmowa6 65/4SoC lub nizsze.

9. Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z COWIK. Nalezy uzgodni6 z COWTK projekty
budowlane przylqcza cieplowniczego, wqzla cieplnego i wewngtznej instalacji odbiorczej wraz z obliczeniem
zapotzebowania ciepla na cele c.o. i c.w.u. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,COW|K".
W dokumentacji nale2y jednoznacznie okteSlic wielko5i mocy zam6wionej. W dokumentacji nalezy
zweryfikowad obecnq moc zam6wionq na cele c.o., gdyz po wybudowaniu wqzla cieplnego nie bqdzie
mo2liwoSci zwiqkszenia mocy zam6wionej.

l0.Dokumentacjq nale2y opracowa6 na aktualnych mapach, zawierajqcych wypis z rejestru grunt6w, przez kt6ry
bqdzie przebiegafa projektowana siei cieplna. Projekt budowalny powinien zawiera6 wszelkie niezbqdne
uzgodnienia, zgody wfa5cicieliterenu, pozwolenia i sprawdzenia dotyczqce realizowanej sieci.

ll.Warunkiem dostawy c.w.u. z m.s,c. jest zawarcie ispelnienie wymog6w umowy o modernizagi przylqczenia
obiektu do sieci cieplowniczej otazzawarcie aneksu do umowy spzeda2y ciepla.

12.Okres wazno6ci warunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.
l3.Podstawa prawn€: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. lJ.22006 r. nr 89 poz.625 ze zm.),

Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01 .2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania systemirw
cieplown. (Dz. U. nr 16, poz. 92), Rozporz. Ministra Gospodarki zdn. 17.09.2010 r. w sprawie szczeg. zasad

1) wymagania dla pomieszczeri wqzl6w,

2) mapa sytuacyjno-wysokoSciowa.

3) umowa o modernizacjq przylqczenia - projeK,

P EZESZalaczniki:
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