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Ury WODOCIAGOWO-CIEPLOWNICZA Sp6lka z o.o.,nCOWlK"
w Bartoszycach ul. Limanowskiego 1,11-200 BARTOSZYCE
"{"':ir;:rfi""il'
tel. 89 7ei22A32,fax89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet.pl, Nlp 743-00047-48, REGON 510005847
l/0 Bartoszyce nr 37 11602202 0000 0000 6190 9903, KRS 0000063462, Siqd Rejonowy
VlllWy{4at Gospodarczy Krajowego Beiestrg tqdoJvego, Kapital zakladowy: 13 851 150,00 4*_

Bank Millenium $A

w Olsztyrn.ie,

Bartoszyce, dn. 08.04.2019 r.

Wsp6lnota Mieszkaniowa
ul. Grota Roweckieglo 3-4
11-200 Ba{toszvg!2
WARUINKI TECHNICZNE nr WT ZEC 212019
W odpovuiedzi na wniosek kt6ry wplynql do COWIK dn, 06.03.2019 r ustala siq warunki prz:ylelczenia istniejQcego
budynku mieszkalnego, polo2onego przy ul. Grota Roweckiego 3-4 na dzialce nr 4-75135 do miejsil<ieJ sieci
cieplown iczej wysokopa ra metrowej w m. Ba rtoszyce;
1. Miejsr:em wlqczenia jest istniejqca pojedyncza preizolowana sied cieplownicza podlegajqca wymianie w plobllZu
budynku przy ul. Lipowej 1 zgodnie zzal. graficznym.
2. Zaprc1ektowad sied i przylqcze cieplownicze z rur preizolowanych pojedynczych i podw6jnych (DUO)
z instalacjq alarmowq typu impulsCIwego w zakresie i o Srednicach zgodnych z zal. graficznym. $niOnicq
przylelcza bezpo6rednio przed wqzfem dostosowad do potzeb cieplnych pncjektowanego fvQzla.
W prcrjektowanym wq2le cieplowniczym przewidzied zawory odcinajqce do wspawania.
3. Warunkiem przyfqczenia budynku do m.s.c, jest wyra2enie zgody na lokalizacjq przez wla$cicieli nieruchofno5ci,
przez kt6re bqdzie pzebiegai projektowana sied i przytqcze. Przylqczenie budynku mo2liwe bqdzie u( 2019
roku lub w latach p62niejszych.
4. Obliczeniowe szacunkowe natQzenie przepNywu no$nika ciepla (odpowiadajqce lqcznej mocy cieplnej 0.0$9 MW
= c.o. 0.061 MW + c.w.u. 0.038 MW i parametrom 1101550C) wynosi 1,55 Uh.
5. W wqrZle cieplowniczym naleZy stosowad wymienniki ciepla. Urzqdzenie regulujqce r62nic9 ci$niefi z re$ulacjq
natq2enia przeplywu no$nika ciepla dostarczanego do wqzNa cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozlicze{niowe
. niezale2nie dla c.o. i c.w.u. naleZy zainstalowa0 na wysokoparametrowych przewodach pownftnych
za wymiennikamiciepla. Op6r przylqcza iwgzla nie powinien przekraczai 0.15 MPa.
6. Lokallizacia wgzla cieplnego wg zalqczonego planu syt.-wys. Pomieszczenie wgzla cieplnego pcfwinno
odpowiadad warunkom zgodnie zzatqcznikiem nr 1.
7. Nape,lnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelniania ubytk6w wody w tej instalacji pzewidzie6 przewodem
(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzonym z rurociqgu powrotnego.
8. NoSniikiem ciepla bqdzie woda o pammetrach zmiennych w zale2no$ci od temperatury zevunqtrznej w srpzonie
grze\/czym - maksymalnie 110/55oC istalych poza sezonem gnewczym 70/35oC dla cel6w przygokiwania
cieplerjwody uiytkowej, parametry obliczeniowe wewngtrznej instalacjic.o. przyjmowaC 6514500 lub niZszri.
9. Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z COWIK. Przed opracowaniem dlokumentacji faleZy
wstqprnie uzgodnid z COWIK trasq sieci i przylqcza. Nale2y uzgodnii z COWIK projeklly budowlane sieci,
przyletrcza i wgz{a ciepNowniczego oraz wewnqtrznej instalacji odbiorczej c.o., c.w.u .wtaz z oblicz:Bniem
zapotrzebowania ciepla. Jeden egzemplaz dokumentacji pozostaje w ,,COWIK". W dokumentacji fiale2y
jednoznacznie okre6li6 wielko36 mocy zamOwionej.
l0.Dokurmentacjq nale2y opracowae na aktualnych mapach, zawierajqcych wypis z rejestru grunt6w, prze:f kt6ry
bgdzie przebiegafa sie0 cieplna. Projekt budowalny powinien zawierad wszelkie niezbqdne uzgodrr[ienia,
poZwolenia i sprawdzenia dotyczqce realizowanej sieci.

ll.Warunkiem przyNqczenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawarcie ispelnienie wymog6w {mowy
o prz:yfqczenie obiektu do sieci cieplowniczej, wniesienie oplaty przylqczeniowej, oka:zanie wymagpnego
pozwolenia na budowg lub zgloszenia oraz zawarcie umowy sprzedaZy ciepla.
12.Okres wa2no6ciwarunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.

z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.22012 r. poz. 1059, z 2413l. poz.
984, 1238.), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01 .2007 r. w sprawie szczeg. warunli6w funkcjoncfwania
system6w cieplown. (Dz. U, nr 16, poz. 92J, Rozpoz. Ministra Gospodarki z dn. 17.09.2010 r. w sprawie

13.Pods1lawa prawna: Ustawa

szcz€|g. zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeri z tytulu zaopatzenia w cieplo (Dz. U. z2Q1p

r. nr

194,1to2. 1291).
Zafqczniki:

1) wytyczne dla pomieszczefi wgzl6w cieplowniczych,

2) mapa sytuacyjno-wysoko6ciowa
3) umowa o przylqczenie

-

projekt.
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Zal1cznik nr 1 - wytyczne clla pomieszczefi wgzl6w cieplownficz{ych

Czq$f burdowlana
Pomieszc;zenie wgz{a cieplnego powinno odpowiadad wymaganiom normy PN-B-02423:1999,,Wezly

cieplownir;ze. Wymagania i badania przy odbioze" , Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo budowlaner"
oraz Rozporzqdzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2AA2 r ,,Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie".
Minimalne wymiary pomieszczenia wEzNa: szeroko66

-

2.5 m, dNugo$i

-

3.0 m, wysoko6ri - 2.2 m.

W pomieszczeniu wqzla cieplnego nale2y wykonac:
- wejScie ";zzewn1trz dla zapewnienia swobodnego dostqpu dla pracownik6w COWIK,
ewentuialnie bezpo6rednie wej5cie z korytarza lub klatki schodowej,
- wentylacjq grawitacyjnq nawiewnq i wywiewnq,

- Sciany pelne otynkowane, pomalowa6 dwukrotnie farbq emulsyjnq,

-

z materialu nie nasiqkliwego i bez po5lizgu fiako cementowq), ze

do wp|stu
podNogowego, poNqczonego ze studzienkq schladzE4cq, zalecamy wykonanie okladziny posadzki
posadzl<q

spadil<iem

z gresu nieszkliwionego,
- drzwiwerjSciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, z zamkiem kulkowym o szeroko6ciw Swietle
min. 0,f10 m iwysoko5ci min. 2,0 m, otwierane na zewnqtn pomieszczenia wgz:la cieplnego
pod nac;iskiem, otwierajqce siq od wewnqtrz pod naciskiem, zamkniqcie drzwi od zewnqtrz na kl6dlfg.
Rurociqgi podwiesi6 na wspornikach, lnne pzewody podwiesi6 do sufitu. Po wykonaniu przej5cia
rurociqgow otwory w Scianach nale2y zamurowa6 na calej grubo$ci pzegrody budowlanrej.
Na dzwiach od strony zewnqtznej nale2y umieici6 napis: Wgzel cieplny - osoborn nieupowa2nionyr{t

wstgp wzlbroniony.
Cze56 elektryczna
Zasilanie w energiq elektrycznq wykonad z tablicy gN6wnej z oddzielnym licznikiem energii czynnej.

Pzewidziie6 instalacje ochrony od pora2ef wg obowiqzujqcych przepis6w. Pomieszczenie wgzla neileiy
wyposa2y6 w instalacjq o6wietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natqZenie o6wietlenia zgodnie

z

PN-E-112033:1968. Instalacje elektryczne wykona6 zgodnie

z

,,Przepisami Budowy Uzq{zefi
Elektryczrnych" (PBUE) oraz z PN-lEC-60364:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych'].
Instalacjia wody, c.o. i odplywu 5ciek6w
Pomieszc;zenie wqzla cieplnego naleZy wyposa2y6 w zaw6r

ze

do wg2a, wpusty
2eliwne DN100 oraz studzienkq schladzajqcq wodE instalacyjnq c.o. (min. Dn 600) z
wody do kanalizacji sanitarnej (bezpo6rednio lub popzez pompe odwadniajqcq zatapialnq).
zhqczkq

iem

materialy kanalizacyjne w obrgbie wqzla cieplnego wyNqcznie 2eliwne. $tudzienka powinna by6 szczplna
i zabezpit>czona pokrywq 2eliwnq. Wpusty wNqczyt do studzienki schladzajqcej.
W technc,logiiwqzia przewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki schNadzaiqcej.
Do pomierszczenia wqzla cieplnego doprowadzi6 pzew6d zimnej wody - z przylqcza woclociqgoweg{
za glownvm wodomierzem wody zimnej oraz przewody ciedej wody i cyrkulacji oraz prz(3wody c.o.
lub zainstalowa6 rozdzielacze.

