
Ciepfownicza Sp6lka z o.o. ,,GOW|K,,w

w odpowiedzi na wniosek z dnia 12'04.2017 ustala sig warunki podlqczenia istniejqcego budynku mieszkalnego,polo2onego przy Placu Konstytucji 3-go Maja 2A na dzialce nr 4-24126 do miejskiej sieci cieplowniczej w m.Bartoszyce:

1' Miejscem wlqczenia jest istniejqca preizolowana sie6 cieplownicz a 2*DN76.11225 DUo,w poblizu budynru pzyPl. Konstytucji 3-go Mla2A
2' Podlqczenie budynku do m.s.c. bqdzie moglo nastqpic w 2o1g r. lub w latach p62niejszych.3' Nalezy uzyskad pisemnq zgodg wlascicieli nieruchomosci przez kt6rq bqdzie przebiegala projektowana siec.4. Zapro)ektowad sie6 i przylqcze cieplownicze z dw6jnych (DUO) z instalacjq alarmowqtypu impulsowego. Srednica projektowanej sieci dfugoSci 2.DNT6.122, DUO. $rednicqprzylqcza dostosowa6 do potrzeb cieplnych proi w projektowanym budynku przewidzieczawory odcinajqce do wspawania.
5' obliczeniowe natgzenie przeplywu nosnika ciepla (odpowiadajqce lqcznej mocy cieptnej 0.042 MW =c'o' 0.022 MW + 6.1v. 0.020 MW i parametrom 11O/ssoc) wynosi 0.66 vh.

nniki ciepla, uzqdzenie regulujqce 162nicq cisniefi z
rczanego do wqzla cieplnego oraz uklady pomiarowo_

zainstalowa6 na wysokoparametrowych przewodach
qzla nie powinien przekraczac0.l5 Mpa.

nu syt.-wys. pomieszczenie wqzla cieplnego powinno

8. Napelnianie instalacjiodbiorczej otazuzu instalacjiprzewidziec pzewodem(z zainstalowanym na nim wodomierzem) powrotnego.9' Nosnikiem ciepla bgdzie woda o parame i od temperatury zewnetrznej w sezoniegtzewczym - maksymalnie 110/55oc ista{ych poza sezonem grzewczym 7ol3soc dla cel6w przygotowaniacieplej wody uzytkowej, parametry obliczeniowe wewnetznej instalacji c.o. przyjmowa6 65/450c lub ni2sze.1o'wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z cowlK. przeo opracowaniem dokumentacji nate2ywstqpnie uzgodnid z cowlK trasq sieci i przylqcza. Nale2y uzgodni6 z cowlK projekty budowlane sieci,przylqcza, wqzla cieplnego i wewngtrznej instalacji odbiorczej wraz z obliczeniem zapotrzebowania ciefla.Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,cowlK". w dokumentacji nale2y jednoznacznie okresli6 wielkoscmocy zam6wionej.

ch, zawierajqcych wypis z rejestru grunt6w, przez kt6ry
powinien zawieral wszelkie niezbqdne uzgodnienia,

iczej jest zawarcie i spelnienie wymog6w umowy
enie oplaty przylqczeniowej, okazanie wymaganegopozwolenia na budowg rub zgroszen ia oraz zawarcie umowy sprzedazy ciepla.

13'Podstawaprawna: Ustawaz10.04'1997r.-Prawo"n"rg"ty.=ne(Dz. u.z2012t.poz. 10sg,z2o1ir.poz.984' 1238')' Rozporz' Ministra Gospodarki z dn. 15.01 .2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowaniasystem6w cieplown' (Dz' U. nr 16, poz. 92), Rozpoz. Ministra Gospodarki z in. 17.09.2010 r. w sprawieszczeg' zasad ksztaltowania ikalkulacjitaryf oraz rozliczefi z tytulu zaopatzenia w cieplo (Dz. U. z2o1o r. nr194, poz. 1291),

WARUNKI TECHNTCZNE nr WT ZEC 14t2017

1) wytyczne dla pomieszczerl wgzl6w cieplowniczych,
2) mapa sytuacyjno-wysoko6ciowa,
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zalqcznik nr 1 - wytyczne dra pomies zczefiwqzr6w cieprowniczych

Gzq$6 budowlana

Pomieszczenie wqzta cieplnego powinno odpowiadai wymaganiom normy pN-8-02423;1ggg 
,,wQzNcieplownicze. wymagania i badan ia przy odbiorze" , Ustawie z dnia 7 lipca 1gg4 r ,,prawo budowlane,,

oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2oo2 r ,,warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,,.

Minimalne wymiary pomieszczenia wqzla: szeroko6d -2.s m, dlugosc - 3.0 m, wysokosc - 2.2 m.
W pomieszczeniu wqzla cieplnego nale2y wykona6:
- wejscie z zewnqlrz dla zapewnienia swobodnego dostgpu dla pracownik6w COWIK,

ewentualnie bezposrednie wejscie z korytaza lub klatki schodowej,
- wentylacjq grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,
- sciany pelne otynkowane, pomarowa6 dwukrotnie farbq emursyjnq,
- posadzkq z materialu nie nasiqkliwego i bez po6lizgu (iako cementowq), ze spadkiem do wpustu

podlogowego, polqczonego ze studzienkq schladzajqcq,
- drzwiwejsciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, z zamkiem kulkowym o szerokosciw swie'e

min' 0,80 m i wysokosd min. 2,0 m, otwierane na zewnqtrz pomieszczenia wez+acieplnego
pod naciskiem, otwierajqce siq od wewnqtrz pod naciskiem, zamknigcie drzwi od zewnqtrz na kl6dkg.

Rurociqgi podwiesii na wspornikach, inne przewody podwiesii do sufitu. po wykonaniu przejscia
rurociqg6w otwory w Scianach nale2y zamurowad na calej grubosci przegrody budowlanej,
Na drzwiach od strony zewnqtrznej nale2y umie6ci6 napis: wqzel cieplny - osobom nieupowaznionym
wstgp wzbroniony.

Cze56 elektryczna

Zasilanie w energiq elektrycznq wykona6 z tablicy glownej z oddzielnym licznikiem energii czynnej.
Przewidzied instalacje ochrony od porazeri wg obowiqzujqcych przepisow. pomieszczenie wgzla nalezy
wyposazyc w instalacjq o6wietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natq2enie o6wielenia zgodniez PN-E-02033:1968' Instalacje elektryczne wykonai zgodnie z ,,przepisami Budowy l)rzqdzen
Elektrycznych" (PBUE) orazz PN-lEC-60364:2000 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych,,.

Instalacja wody, c.o. i odplywu Sciek6w
Pomieszczenie wqzla cieplnego nale2y wyposazyd w zaw6r ze zlqczkq do wgza, wpusty podlogowe
zeliwne DN100 oraz studzienkg schladzaiqcqwodq instalacyjnq c.o. (min. Dn 600) z odprowadzeniem
wody do kanalizacji sanitamej (bezposrednio lub poprzez pompq odwadniajqcq zatapialnq). wszystkie
materialy kanalizacyjne w obrqbie wqzla cieplnego wylqcznie zeliwne. Studzienka powinna by6 szczelna
i zabezpieczona pokrywq zeriwnq. wpusty wrqczyedo studzienki schradzaiqcej.
w technologii wgzla przewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schladzajqcej.
Do pomieszczeniawgzla cieplnego doprowadzi6 przewod zimnejwody - zprzylqcza wodociqgowego
za gl6wnym wodomierzem wody zi nei orazprzewody cieplej wody i cyrkulacji oraz przewody c.o.
lub zainstalowa6 rozdzielacze.
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