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w odpowiedzi na wniosek, kt6ry wptynql do GoWIK 12.04.2017 r, ustala siq warunki dostawy cieplej wody
uzytkowej do istniejqcego budynku mieszkalnego, po{ozonego przy Placu Konstytucji 3-go Ma1a24, dz. nr 4-11011
z miejskiej sieci cieplowniczej w m. Bartoszyce:
1. Dostawa cieplej wody uzytkowej bqdzie moZliwa po podlqczeniu

wybudowaniu przylqcza cieplowniczego wysokich parametr6w oraz
wymiennikowego dla potrzeb c.o. i c.w.u.

2' Dostawa cieplej wody uzytkowej z m.s.c. bgdzie mogla nastqpid w 2017 r. lub w latach p62niejszych, lecz nie
wczesniej, ni2 po podpisaniu umowy o modernizaciq podNqczenia do m.s.c.

3' Zaprojektowa6 wgzel cieplowniczy i przylqcze cieplownicze z rur preizolowanych podw6jnych (DUO) z instalacjq
alarmowq typu impulsowego iwQczyi do istniejqcej sieci cieplowniczej w/p 2*DN48.gl11o w poblizu budynku.
Srednicq przylqcza dostosowa6 do potrzeb cieplnych projektowanego budynku. W istniejqcym budynKu
przewidzie6 zawory odcinajqce do wspawania. Nalezy uzyska6 pisemnq zgodq wNa5cicieli nieruchomoSci, przez
kt6rq bqdzie pzebiegalo projektowan e pzytqcze.

4. obliczeniowe szacunkowe natqZenie przeplywu no5nika ciepla (odpowiadajqce lqcznelmocy cieplnej 0,059 MW
= c.o. 0,041 MW + c.w.u. 0,019 MW i parametrom 1 10/550c) wynosi 0,92 uh.

5' W wqzle cieplowniczym nale2y stosowa6 wymienniki ciepla. Urzqdzenie regulujqce r6Znicq ci6nie6 z regulacjq
natqzenia pzeplywu no6nike ciepla dostarczanego do wqzla cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe
niezaleznie dla c.o. i c.w.u. nalezy zainstalowad na wysokoparametrowych przewodach powrotnych
za wymiennikami ciepla. Opor przylqcza iwqzla nie powinien przekracza6 0.1S Mpa.

6' Lokalizacja projektowanego wgzta cieplnego wg zalqczonego planu syt.-wys. pomieszczenie wezla
cieplnego powinno odpowiadad warunkom zgodnie zzalqcznikiem nr 1.

7. Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelnianie ubytk6w wody w tej instalacji przewidzie6 pzewodem
(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzonym z rurociqgu powrotnego.

8' Nosnikiem ciepla bqdzie woda o parametrach zmiennych w zaleznosci od temperatury zewnqtrznej w sezonie
grzewczym - maksymalnie 110/55oC i stalych poza sezonem grzewczym 70l3SoC dla cel6w przygotowania
cieplej wody uzytkowej, parametry obliczeniowe wewngtrznej instalacji c.o. pzyjmowad 65/45oc lub ni2sze.

9. Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z CoWlK. Nalezy uzgodni6 z CoWIK projeKty
budowlane puylqcza cieplowniczego, wqzla cieplnego i wewnqtrznej instalacji odbiorczej wlElz z obliczeniem
zapotrzebowania ciepla na cele c,o. i c.w.u. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,CoWlK,,.W dokumentacji nalezy jednoznacznie okre5li6 wielko66 mocy zam6wionej. W dokumentacji natezy
zweryfikowa6 obecnq moc zam6wionq na cele c.o., gdy2 po wybudowaniu wqzfa cieplnego nie bqdzie
mo2liwo6ci zwiqkszenia mocy zam6wionej.

przedmiotowego budynku do m.s.c.,
wybudowaniu wqzla cieplowniczego

przez kt6ry
niezbqdne

pzylqczenia

uzgodnienia, zgody wla6cicieliterenu, pozwolenia i sprawdzenia dotyczqce realizowanej sieci.
11'Warunkiem dostawy c.w.u. z m.s.c. jest zawarcie i spelnienie wymog6w umowy o modernizacji

obiektu do sieci cieplowniczej oftzzawarcie aneksu do umowy sprzedazy ciepla.
12.Okres waznoSciwarunkow technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.
l3.Podstawa prawna: Ustawa z 1Q.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr g9 poz.6ZE ze zm.),

Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15,01.2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania systemow
cieplown. (Dz. U. nr 16, poz.92), Rozporz. Ministra Gospodarki zdn. 17.09.2010 r. w sprawte szczeg. zasad

14.
ksztaftowania i kalkulacjitaryf oraz rozliczefi rlylyty"l,g,gpatrzenia w ciepto (Dz. u. 22010 r. nr 194, poz. 1291).

Zal1czniki: 1)wymaganiadlapomieszczefiwqzl6w,

l0.Dokumentacjq nalezy opracowa6 na aktualnych mapach, zawieralqcych wypis z rejestru grunt6w,
bqdzie przebiegala projektowana siei cieplna. Projekt budowalny powinien zawiera| wszelkie

2) mapa sytuacyjno-wysoko6ciowa.

3) umowa o modernizacjq przylqczenia -



Zal4cznik nr 1 - wytyczne dla pomieszczefi wEzl6w ciepNowniczych

CzqSA budowlana

Pomieszczenie wqzla cieplnego powinno odpowiada6 wymaganiom normy pN-8-02423:1g99 ,,Wezty
cieplownicze. Wymagania i badania pzy odbiorze" , Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r ,,prawo budowlane,,

oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r ,,Warunki techniczne, jakim

powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie".

Minimalne wymiary pomieszczenia wgzla: szeroko6c -2.5 m, dNugo6d - 3.0 m, wysoko6d - 2.2 m.

W pomieszczeniu wqzla cieplnego nale2y wykona6:

- wej6cie zzewnqtrz dla zapewnienia swobodnego dostgpu dla pracownikow COWIK,
ewentualnie bezpo6rednie wej6cie z korytarza lub klatki schodowej,

- wentylacjg grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,

- Sciany petne otynkowane, pomalowa6 dwukrotnie farbq emulsyjnq,

' posadzkq z materialu nie nasiqkliwego i bez po6lizgu (iako cementowq), ze spadkiem do wpustu
podlogowego, polqczonego ze studzienkq schfadzajqcq,

- dzwiwej6ciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, zzamkiem kulkowym o szeroko6ciw Swiefle
min. 0,80 m i wysoko5ci min. 2,0 m, ohruierane na zewnqtz pomieszczenia wqzla cieplnego
pod naciskiem, otwierajqce siq od wewnqtz pod naciskiem, zamkniqcie drzwi od zewnqtz na kl6dkg.

Rurociqgi podwiesid na wspornikach, inne przewody podwiesic do sufitu, Po wykonaniu przejScia

rurociqg6w otwory w Scianach nale2y zamurowad na calej grubo6ci przegrody budowlanej.
Na drzwiach od strony zewnqtrznej nale2y umie6ci6 napis: Wqzel cieplny - osobom nieupowaznionym
wstqp wzbroniony.

Gze56 elektryczna

Zasilanie w energiq elektrycznq wykonad z tablicy gtownej z oddzielnym licznikiem energii czynnej.
Pzewidzie6 instalacje ochrony od porazeri wg obowiqzujqcych przepisow, Pomieszczenie wqzla nale2y
wyposazyc w instalacjg o6wietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natgzenie o6wietlenia zgodnie
z PN-E-02033:1968. Instalacje elektryczne wykonac 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 wgzla cieplnego nale2y wyposazy6 w zaw6r ze zlqczkq do wq2a, wpusty podtogowe

2eliwne DNl00 oraz studzienkg schladzlqcqwodg instalacyjnq c.o. (min. Dn 600) z odprowadzeniem
wody do kanalizacji sanitarnej (bezpo5rednio lub poprzez pompg odwadniajqcq zatapialnq). Wszystkie
materialy kanalizacyjne w obrqbie wgzla cieplnego wylqcznie zeliwne. Studzienka powinna by6 szczelna
i zabezpieczona pokrywq 2eliwnq. wpusty wtqczye do studzienki schladzajqcej.

W technologii wqzla przewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schladzajqcej.
Do pomieszczenia wqzla cieplnego doprowadzid przewod zimnej wody - zpzylqcza wodociqgowego
za gl6wnym wodomierzem wody zimnej orazpzewody cieplg wody i cyrkulacji orcz przewooy c.o.

lub zainstalowad rozdzielacze.
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