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WODOCIAGOWO-CIEPLOWNICZA Sp6lkazo.o. nnCt)WlK"
w Bartonzycach ul. Limanowskiego 1,11-200 BARI'OSZYCE

tel. 89 76220 32, fax 89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet.pl, NIP Z4g:000474a, REGON s1000b847
Bank Millenium SA liO Bartoszyce nr 37 1160 22A2 0000 0000 6190 9903, KRS 000006346P, l3qd Rejonowy
w Olsztynie, VlllWydzial Gospodarczy Krajowego RejestrrJ Sqdowego, Kapital zaktadowy: 13 €is4 150,-00 zl'
Bartoszyce, dn. 08,04.2019 r.

Wsp6lnota Mieszkaniowa
ul. 11 Listopada E
1{-20Q Bartoszvcg

WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 3t2019
W odpowiedzi na wniosek kt6ry wplynql do COWIK dn. 06.03.2019 r ustala sig warunki przyfi4czenla istniejqcego
budynku mieszkalnego, poNo2onego przy ul. 11-Listopada I na dzialce nr 4-8118 do miejskiej sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej w m. Bartoszyce:
1' Miejscem wfqczenia jest istniejqca pojedyncza preizolowana sied ciepNownicza podlegajqca wymianie w pobliZu
budynku przy ul. Lipowej 1 zgodnie z zal. graficznym.
2. Zaprojektowad sied i przyNqcze cieplownicze z rur preizolowanych pojedynczych i podw6jnych (DUO) z
instalacjq alarmowq typu impulsowego w zakresie i o Srednicach zgodnych z zal. graficznym. Srednica
p|aytqcza bezpoSrednio przed wqz{em dostosowad do potrzeb cieplnych projektowanego wgzla. W
projektowanym wqfle cieplowniczyrn przewidzied zawory odcinajqce do wspawania.
3. Warunkiem przylqczenia budynku do m.s.c. jest wyraZenie zgody na lokalizacj e Wzez wNa$ciicieli nieruchomogci,
przez kt6re bqdzie przebiegad projektowana siec i przylqcze. Puylqczenie budynku mozfliwe bgdzie w 20lg
roku lub w latach p62niejszych.
,4. Obliczeniowe szacunkowe natqZenie przeplywu no6nika ciep{a (odpowiadajqce {qcznej mocy cieplnej0.10g
MW
= c.o. 0.070 MW + c.w.u. 0.038 MW iparametrom 110/bs0c) wynosi 1,69 vh.
15. W wg2le cieplowniczym nalezy stosowad wymienniki ciepla. Urzqdzenie regulujqce r62nic9 ci$nieri z regulacjq
natqZenia przeplywu no6nika ciepla dostarczanego do wqzla cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe
niezale2nie dla c.o. i c.w.u. nale2y zainstalowaC na wysokoparametrowych przewodach powrotnych
za wymiennikamiciepla. Op6r przyl4cza iwgzla nie powinien przekraczac 0.15 MPa.
6. Lokalizacia wqzla cieplnego wg zalqczonego planu syt.-wys. Pomieszczenie wqzNa cieplnego powinno
odpowiada6 warunkom zgodnie z zalqcznikiem nr 1.
7. Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupeNniania ubytk6w wody w tej instalacji przewidzie6 pzewodem
(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzonym z rurociqgu powrotnego.
{l' No6nikiem ciepfa bgdzie woda o parametrach zmiennych w zaleznosci od temperatury zewnqtrznej w eezonie
grzewczym - maksymalnie 110/55oO istalych poza sezonem grzewczym 70l35oC dla cel6w przygotowania
cieplejwody uZytkowej, parametry obliczeniowe wewnQtrznej instalacjic.o. przyjmowaf 65l4r5oC lub ni2sze.
9. Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z COWIK. Przed opracowaniem dokumr:ntacji nalezy
wstgpnie uzgodnid z COWIK trasg sieci i przytqcza. Naleiy uzgodnii z COWIK projekty budowlane sieci,
przyl4cza i wgzla cieplowniczego oraz wewnqtrznej instalacji odbiorczej c.o., c.w.u .wraz zi obliczeniem
zapotrzebowania ciepla. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,COW|K". W dokumentacji naleZy
jednoznacznie okre6li6 wielko66 mocy zam6wionej.
'l0.Dokumentacjq nalezy opracowad na aktualnych mapach, zawierajqcych wypis z rejestru grunt6w, przez kt6ry
bqdzie przebiegala sied cieplna. F rojekt budowalny powinien zawierad wszelkie niezbqdne uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia dotyczqce realizowanej sieci.
'il1.Warunkiem przyfqczenia budynku do sieci ciepNowniczej jest zawarcie ispelnienie wymogow umowy
o pnyNqczenie obiektu do sieci cieplowniczej, wniesienie oplaty pzylqczeniowej, okaz:anie wymaganego
pozwolenia na budowq lub zgloszenia oraz zawarcie umowy sprzedazy ciepla.
112.Okres wa2no$ci warunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.
l3.Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.'n997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.22012 r. poz. 1rC5g, z Zgll r. poz.
984, 1238.), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn, 15.01 .20AT r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania
system6w cieplown. (Dz. U. nr 16, poz. 92), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. fi.Ag.ZMA r. w sprawie
szczeg. zasad ksztaltowania i kalkuliacji taryf oraz rozliczefi z tytulu zaopalrzenia w cieplo (Dz. U. z 201A r. nr
194, poz. 1291).
Zialqczniki:

wytyczne dla pomieszczeri wgzl6w cieplowniczych,
2) mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1 :500,
3) umowa o pzylqczenie - projekt.
1)
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Zal4cznik nr

I - wytyczne

dla pomieszczef wqzldrw cieplfowniczycfr

Gzg56 budowlana
Pomieszczenie wgzfa cieplnego powinno odpowiadad wymaganiom normy PN-B-02423:1g9g

"Wgzly
ciieplownicze. Wymagania i badania pzy odbioze" , Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r,,Prawo buclowlane"
oraz Rozpozqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20A2 r ,,Warunki technic;rne, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie".
lVlinimalne wymiary pomieszczenia wqzla: szeroko66

-

2.5 m, dlugo6i

-

3.0 m, wysoko66 - 2.2 m.

\f/ pomieszczeniu wgzla cieplnego nale2y wykonai:
- wej6cie zzewnqtrz dla zapewnienia swobodnego dostqpu dla pracownik6w COWIK,
ewentualnie bezpo6rednie wej$cie z korytarza lub klatki schodowej,
- wentylacjq grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,

- Sciany pelne otynkowane, pomalowad dwukrotnie farbq emulsyjnq,
- posadzkq z materiaNu nie nasiqkliwego i bez poSlizgu fiako cementowq), ze spadkiem do wpustu
podlogowego, poNqczonego ze studzienkq schladzajqcq, zalecamy wykonanie okladziny posadzki
z gresu nieszkliwionego,
- drzwi wejSciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, z zamkiem kulkowym o szerokcEciw Swietle
min. 0,80 m iwysoko6ci min. 2,0 m, otwierane na zewnqtz pomieszczenia wqzla cieplnego
pod naciskiem, otwierajqce siq od wewnqtz pod naciskiem, zamkniqcie drzwi od zewnqtrz na kN6dkq.
Rurociqgi podwiesi6 na wspornikach, inne pzewody podwiesid do sufitu. Po wykonanfiu paej$cia

nlrociqg6w ohrvory w Scianach nale2y zamurowad na

caNej

grubo6ci pzegrody budowlanej.

Na drzwiach od strony zewngtznej nalety umiesci6 napis: Wgzet cieplny - osobom nieupowaznionym
wstqp wzbroniony.

G;2e56

elektryczna

Ziasilanie w energiq elektrycznq wykona6 z tablicy gN6wnej z oddzielnym licznikiem energii czynnej.

Pnzewidzie6 instalacje ochrony od pora2efi wg obowiqzujqcych pzepis6w. Pomieszczenrie wgzla naleZy
wyposa2y6 w instalacjg o5wietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natq2enie oSwietlenia zgodnie

z

PN-E-02033:1968. Instalacje elektryczne wykonad zgodnie z ,,Przepisami Budowy Uzqdzeri
Ellektrycznych" (PBUE) oraz z PN-lEC-60364:2000 ,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

Inrstalacja wodyn

c.o. iodptywu Sciek6w

Pomieszczenie wgzla cieplnego nale2y wyposa2y6 w zaw6r ze zNqczkq do wgZa, wprusty podlogowe
Zeliwne DN100 oraz studzienkq schladzajqcq wodg instalacyjnq c.o. (min. Dn 600) z odprowadzeniem
wody do kanalizacji sanitarnej (bezpo6rednio lub poprzez pompe odwadniajqcq zatapialnq). Wszystkie
materialy kanalizacyjne w obrgbie wq:zla cieplnego wylqcznie zeliwne. Studzienka powinrna by6 szczelna
iz:abezpieczona pokrywq 2eliwnq. wpusty wN4czyc do studzienki schladzajqcej.

W technologiiwqzNa przewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schNadzajqcej.
Drc pomieszczenia wgzNa cieplnego doprowadzid pzew6d zimnej wody - z przy\qcza woclociqgowego
zet gl6wnym

wodomiezem wody zimnej oraz przewody cieplej wody i cyrkulacji oraz przewody c.o.
lub zainstalowa6 rozdzielacze.

