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WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 412019
W odpowiedzi na wniosek kt6ry wplynql do COWIK dn. 06.03.2(119 r ustala siq warunki przy{qczenia istnieiqcego
budynku mieszl<alnego, poloZonego przy ul. 11-Listopada g na dziaNce nr 4-8119 do miejskie.i sieci cieplov{rniczej
wysokoparametrowej w m. Bartoszyce:
1. Miejscem wl,qczenia jest istniejqca pojedyncza preizolowana sied cieplownicza podlegajqca wymianie w nobli2u
budynku prz'y ul, Lipowej 1 zgodnie z zal. graficznym.
Zaprojektowad sied i przylqcze cieplownicze z rur preizolowanych pojedynczych i podw6jnych (DU0)
z instalacjq alarmowq typu impulsowego w zakresie i o Srednicach zgodnych z zal. graficznym. Sr,pdnicg
przytqeza hezpoSrednio przed wqzNem dostosowad d,0 potrzeb cieplnych projerktowanego ltlgz,la.
W projektowanym wq2le cieplowniczym przewidzie6 zawory orCcinajqce do wspawania.
Warunkiem przylqczenia budynku do m.s.c. jest wyra2enie zgody na lokalizacje przez wlaSciicieli nieruchofno6ci,
przez kt6re bqdzie przebiega6 projektowana sied i przylqcze. Przylqczenie budynku mo2lliwe bgdzie u,f 2019
roku lub w latach p62niejszych.
Obliczeniowe szacunkowe natgzenie przeptywu no5nika ciepla (odpowiadajqce lqcznej mesy cieplnej 0.0$0 MW
= c.o. 0,055 MW + c.w.u. 0.035 MW iparametrom 110/550C) wynosi 1,41Vh.
W wg2le cieplowniczym nalezy stosowae wymienniki ciepla. lUrzqdzenie regulujqce roZnicqr ci$niei z regulacjq
natq2enia przepNywu no$nika ciepNa dostarczanego do wqzNer cieplnego oraz ukNady pomiarowo-rozlicz$niowe
niezaleznie dla c.o. i c.w.u. naleZy zainstalowad na wysokoparametrowych przeurodach powr,ptnych
za wymiennikamiciepla. Opor przylqcza iwgzla nie powinien przekraczat 0.15 MPa.
6. Lokalizacja wqzla cieplnego wg zaNqczonego planu eyt.-wys. Pomieszczenie wqzNa cieplnego pciwinno
odpowiada6 warunkom zgodnie zzalqcznikiem nr 1.
7. Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelniania ubytk6w wtdy w tej instalacji pzewidzie0 przewodem
(z zainstalowanym na nim wodomiezem) wyprowadzonym z rurociqgu powrotnego.
8. No6nikiem ciepla bqdzie woda o parametrach zmiennych w zaleZno6ci od temperatury zewnqtrznej w
grzewczym.- maksymalnie 110/55oC istalych poza sezonem grzewczym 70/35oC dla cr:l6w
cieplejwody uZytkowej, parametry obliczeniowe wewnQtrznej instalacjic.o. przyjmowa6 65/45oC lub
Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z COWIK. Przed opracowaniem clokumentacji
wstqpnie uzgodnid z COWIK trasg sieci i przylqcza. Nale2y uzgodnid z COWIK projek'ty
sieci,
i
wqzla
cieplowniczego
oraz
wewngtrznej
instalacji
c.w.u
c.o.,
.wraz
z
odbiorczej
tem
Wzylqcza
zapotrzebow'ania ciepla. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,COWIK". W dokumentacji
v

ll.Warunkiem przylqezenia budynku do sieci ciepNowniczej jest zawarcie ispelnienie wymog6w timowy
o przylqczenie obiektu do sieci cieplowniczej, wniesienie ofiaty pzylqczeniowej, oka;zanie wymagpnego
pozwolenia na budowq lub zgloszeniaoraz zawarcie umowy sprzedaZy ciepla.
12.Okres wa2ncl$ciwarunkow technicznych wygasa po dwdch latach od daty ich wydania.

l3.Podstawa prawna: Ustawa z 10.441997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.22A12 r. poz. 1059, z 2013l. paz.
984, 1238.), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szczeg. warunli6w funkcjonciwania
system6w cieplown. (Dz. U. nr 16, poz.92), Rozpoz. Ministra Gospodarki z dn. 17.09.2010 r. w sprawie
szczeg. zasad ksztaltowania i kalkulacjitaryf oraz rozliczeh z tytu{u zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 201p r. nr
194, po2.1291).
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Gzg66 budowlana
Pomieszczenie wgzNa cieplnego powinno odpowiada6 wymaganiom normy PN-B-02423;19gg ,,Weztg
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbioze" , Ustawie z dnia 7 lipca 1gg4 r,,pra\rlfo budowlanib"

oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2AA2
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie",
Minimalne wymiary pomieszczenia wqzNa: szeroko6d

-2.5

r

m, dlugo6c

,,Warunki techniczne, jakim

-

3.0 m, wysoko6,6 - 2.2 m.

W pomieszczeniu wgzNa cieplnego nale2y wykonac:
-

wejicie zzewn4trzdla zapewnienia swobodnego dostqpu clla pracownik6w COWIK,
ewentualnie bezpo6rednie wejscie z korytaza lub klatki sclhodowej,

- wentylacjq grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,

- Sciany pelne otynkowane, pomalowa6 dwukrotnie farbq emulsyjnq,
- posadzkg z rnaterialu nie nasiqkliwego i bez poSlizgu fiako cementowq), ze spadkiem do wpfustu
podlogowego, potqczonego ze studzienkq schladzajqcq, zalecamy wykonanie oktadziny posr*dzfi

z gresu nieszldiwionego,
- drzwiwej5ciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, z zamkiem kulkowym o szeroko$ciw swiefle

min. 0,80 m iwysoko6ci min. 2,A m, otwierane na zewnqtn pomieszczeniawqzla cieplnego
pod naciskiem, otwierajqce sig od wewnqtrz pod naciskienn, zamkniqcie drzwi od zewnqtz na

kN6dj<g.

Rurociqgi podwiesi6 na wspornikach, inne pzewody podwiesi6 do sufitu. Po wykonaniu pzejscia
rurociqg6w otwory w Scianach nale?y zamurowad na calej grubo6ci przegrody budowlanej.
Na drcwiach od strony zewnqtznej nale2y umie6ci6 napis: !\Qzel cieplny - osobom nieupowa2nionyrp
wstqp wzbroniony.
Cze66 elektryczna
Zasilanie w energiq elektrycznq wykonai z tablicy gl6wnej z oddzielnym licznikiem energii czynnej.
Pzewidzie6 instalacje ochrony od poraZeri wg obowiqzujqcych prcepis6w. Pomieszczenie wgzla nafteZy
wyposaZy6 w inotalacjg o6wietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natgtenie o5wietlenia zgodnie

z

PN-E-02033:1968. Instalacje elektryczne wykonad zgodnie z ,,Pzepisami l3udowy Uzq{zer,r
Elektrycznych" (PBUE) oraz z PN-lEC-60364:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych'].

Instalacja wody, c.o. i odplywu 6ciek6w
Pomieszczenie wgzla cieplnego naleZy wyposa2y6 w zaw6r ze zNqczkq do wqZa, wprusty podlogpwe
Zeliwne DN100 oraz studzienkq schladzajqcq wodq instalacyjnq c.o. (min. Dn 600) z
em
wody do kanalizacji sanitarnej (bezpo6rednio lub popzez pompg odwadniajqcq zatapiralnq).
materialy kanali:aacyjne w obrqbie wqzla cieplnego wylqcznie zeliwne. Studzienka powinna by6
i zabezpieczona pokrywq 2eliwnq. wpusty wNqczyl do studzienki schfadzajqcej.
W technologii wEzla przewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schlaclzajqcej.
Do pomieszczertiawqzNa cieplnego doprowadzid przew6d zimnejwody - zpuylqczawodlociqgowego
za gl6wnym woclomierzem wody zimnej oraz przewody cieplej wody i cyrkulacji oraz przewody c.o.
lub zainstalowa4 rozdzielacze.

