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WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 17t2017

Pl. Konst.3 Maja 2Z-ZJ
11-200 Bartoszvce

W odpowiedzi na wniosek, kt6ry wp{ynqf do COWIK 12.04.2017 r. ustala siq warunki dostawy cieptej wody
uZytkowej do istniejqcego budynku mieszkalnego, poloZonego przy Placu Konstytucji 3-go Maja 22-29,
dz. nr 4-110110 z miejskiej sieci ciefiowniczejw m. Bartoszyce:
1' Budynek obecnie jest zasilany w centralne ogzewanie z grupowego wqzla ciepfowniczego zlokalizowanego w

ww. budynku.
2' Dostawa cieplej wody uzytkowej z m.s.c. bqdzie mogla nastqpi6 w 2017 r. lub w latach p62niejszych, lecz nie

wczesniej, ni2 po podpisaniu umowy o moderniza ciq pzylqczenia do m.s.c.
3' Dostawa cieplej wody uZytkowej bqdzie mozliwa po modernizagi puylqczenia przedmiotowego budynku do

m.s.c. polegajqcej na wybudowaniu indywidualnego wqzla cieflowniczego dla potzeb c.o. i c.w.u.
4' Zaprojektowa6 wqzet cieplowniczy i wlqczy6 do istniejqcego przylqcza cieplowniczego w/p 2*DNg0 w

istniejqcym pomieszczeniu wqz{a grupowego w budynku, wlqczenia dokonac za pienruszymi
zaworami odcinajqcymi' Srednicq przylqcza dostosowa6 do potzeb cieplnych projektowanego budynku. W
istnieiqcym pom. wqzla przewidzie6 zawory odcinaiqce do wspawania.

5' obliczeniowe szacunkowe natq2enie pzeplywu noSnika ciepla (odpowiadajqce tqcznejmocy cieplnej 0,.1.10 MW
= c.o. 0,078 MW + c.w.u . 0,092 MW i parametrom 110/5s0c) wynosi 1,72ilh.

6' W wqZle cieplowniczym nalezy stosowa6 wymienniki ciepla. Uzqdzenie regulujqce r6znicq cisnieri z regulacjq
natqzenia przephywu no5nika ciepla dostarczanego do wgzla cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe
niezale2nie dla c.o. i c.w.u. nale2y zainstalowa6 na wysokoparametrowych pzewodach powrotnych
za wymiennikami ciepta. Op6r przylqcza iwgzla nie powinien przekracza6 0.15 Mpa.

7' Lokafizacja projektowanego wqzla cieplnego wg zalqczonego planu syt.-wys. pomieszczenie wezla
cieplnego powinno odpowiadad warunkom zgodnie z zalqcznikiem nr 1 .

8' Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelnianie ubytk6w wody w tej instalacji pzewidzied pzewodem
(z zainstalowanym na nim wodomiezem) wyprowadzo nym z rurociqgu powrotnego.

9. Nosnikiem ciepla bqdzie woda o parametrach zmiennych w zale2nolcr od temperatury zewnqtrznej w sezonie
gzewczym - maksymalnie 110/55oc ista{ych poza sezonem gzewczym 70l35oC dla cel6w pzygotowania
ciefiej wody u2ytkowej, parametry obliczeniowe wewnqtznej instalacji c.o. pzyjmowai 65/45oC lub nizsze.

l0.Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z CoWtK. Nalezy uzgodnii z COWTK projekty
budowlane wqzla cieplnego wraz z inwentaryzacjq budowlanq calego istniejqcego pomieszczenia wqzla
grupowego, projektwewngtznej instalacji odbiorczej wruzzobliczeniem zapotzebowania ciepla na cele c.o. i

c.w.u. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,COW|K". W dokumentacji nalezy jednoznacznie okre5li6
wielko66 mocy zam6wionej. W dokumentacji naleZy zweryfikowad obecnq moc zam6wionq na cele c.o., gdyz po
wybudowaniu wqzla cieplnego nie bqdzie mozliwo5ci aruiqkszenia mocy zam6wionej.

ll.Projekt budowalny powinien zawiera6 wszelkie niezbqdne uzgodnienia, zgody wla5cicieli terenu, pozwolenia i
sprawdzen ia dotyczqce rea lizowanej i nwestycj i.

'l2.Warunkiem dostawy c'w.u. z m.s.c. jest zawarcie ispelnienie wymog6w umowy o modernizacji pzylqczenia
obiektu do sieci cieplowniczej orczzawarcie aneksu do umowy sprzedazy ciepla.

13.Okres waznoSci warunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.
l4.Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr gg poz. 625 ze zm;,

Rozporz' Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania system6w
cieplown. (Dz. U' nr 16, poz. 92), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 17.0g.2010 r. w sprawie szczeg. zasad
ksztaltowania i kalkulacjilary'f oraz rozlicze(t z tytuNu zaopalzenia w cieplo (Dz. U. z2O1O r. nr 1g4, poz. 1291).

1) wymagania dla pomieszczeri wgzl6w,

2) mapa sytuacyjno-wysoko6ciowa

3) umowa o modernizacjg przylqczefid.- SilL:(:-tA j- lSl-4 zaktadu
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Zalqcznik nr 1 - wytyczne dla pomieszczefiwqzt6w cieplowniczych

Czq56 budowlana

Pomieszczenie wqzla cieplnego powinno odpowiadai wymaganiom normy pN-B-02423:1ggg ,,wezly
ciepfownicze' Wymagania i badaniaprzy odbiorze" , Ustawie z dnia 7lipca 1g94 r,,prawo budowlane,,
oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2QO2 r ,,warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,,.

Minimalne wymiary pomieszczenia wgzla: szeroko6c -2.5 m, dlugosc - 3.0 m, wysokosc - 2.2 m.
W pomieszczeniu wqzla cieplnego nalezy wykonac:
- wej6cie zzewnqtrz dla zapewnienia swobodnego dostgpu dla pracownikow COWIK,

ewentualnie bezposrednie wejscie z korytarza lub klatki schodowej,
- wentylacjq grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,
- Sciany pelne otynkowane, pomalowad dwukrotnie farbq emulsyjnq,
- posadzkg z materialu nie nasiqkliwego i bez po6lizgu fiako cementowq), ze spadkiem do wpustu

podlogowego, pofqczonego ze studzienkq schladzajqcq,

'drzwiwej6ciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, z zamkiem kulkowym o szeroko6ciw Swiege
min. 0,80 m iwysoko6ci min. 2,0 m, otwierane na zewnqtrz pomieszczenia wqzfa cieplnego
pod naciskiem, otwierajqce sig od wewnqtz pod naciskiem, zamknigcie dzwi od zewnqlrzna klodkq.

Rurociqgi podwiesi6 na wspornikach, inne przewody podwiesii do sufitu. po wykonaniu przej6cia
rurociqg6w otwory w Scianach nalezy zamurowa6 na calej grubo6ci przegrody budowlanej.
Na drzwiach od strony zewnqtrznej nalezy umieScii napis: Wqzef cieplny - osobom nieupowaznionym
wstqp wzbroniony.

Czei;6 elektryczna

Zasilanie w energiq elektrycznq wykonad z tablicy gl6wnej z oddzielnym licznikiem energii czynnej,
Pzewidzie6 instalacje ochrony od porazeri wg obowiqzujqcych przepis6w. pomieszczenie wqzla nalezy
wyposa2yd w instalacjg o6wietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natgzenie o6wielenia zgodnie
z PN-E-02033:1968. Instalacje elektryczne wykona6 zgodnie z ,,Pzepisami Budowy Urzqdzen
Elektrycznych" (PBUE) oraz z PN-lEC-60364:2000 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych,,.

Instalacja wody, c.o. i odpNywu Sciek6w

Pomieszczenie wgzla cieplnego nalezy wyposazyc w zaw6r ze zlqczkq do wg2a, wpusty podlogowe
zeliwne DN100 oraz studzienkq schladzaiqcqwodq instalacyjnq c.o. (min, Dn 600) z odprowadzeniem
wody do kanalizacji sanitamej (bezpo6rednio lub poprzez pompe odwadniajqcq zatapialnq). Wszystkie
materialy kanalizacyjne w obrqbie wqzla cieplnego wyfqcznie zeliwne. Studzienka powinna by6 szczelna
i zabezpieczona pokrywq zeliwnq. wpusty wlqczye do studzienki schladzaiqcej.
W technologii wgzla przewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schladzajqcej,
Do pomieszczeniawqzla cieplnego doprowadzic przew6d zimnej wody - zprzylqcza wodociqgowego
za glownym wodomierzem wody zimnej oraz przewody cieplej wody i cyrkulacji oraz przewody c.o.
lub zai nstalowad rozdzielacze.
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