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WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZE,C l4/20L6a

W odpowie COWIK ustala sig akwalizacje warunk6w przylqczena
istniej4cego r.rl. witosa I na dztalce nr g_1/5 do miejs'kiej sieci
cieplownicz

1, Warunkiem ptzytqczertta budynku do m,s,c, jest wyraienie zgody n^ lokalnacje ptzez wla6cicieli
nieruchomoi'ci,przez ktote bgdzie przebiegat. projektowanepny|,qcze.Ptzylqczetie budynku moiliwe bgdzie
w 2020 roku lub w latach p6inejszych.

2' Mieiscem wlqczetia jest istniejaca, pojedytcza preizolowana sief cieplownicza o 6rednicy 2*DN150 w pobli,2u
budynku zgodnie z zal. graficznym.

3. Zaproiektowat przyLqcze z rvr preizolowanych podwojnych (DUO) z instalacj4alarrnow4 typu impulsowegc-r
o 6rednicy zgodnej z zal. graftcznym, w projektowanym wqlle cieplowniczym przetidzie( 

"i*ory 
tacinala."

do wspawania.
4, Obliczeniowe szacunkowe natg2enie przeplywu nodnika ciepla (odpowiadajqce Nqcznei mocy. cieplne;

0.162 Mw = c.o. 0.120 Mw + c,w.u, 0.042 MW i parametrom 110/550c) wynosi z.s3 t/h,
5. W ptojektowanym wqlle cieplowniczym stosowad wymienniki ciepla. IJnqdzetie reguluj4ce ftznica ci6nie6

z ograticzeniem natgzenia przep\ywu no6nika ciepla dostarcz^tLego do wgzLa iieplnego onz ukNady
pomiarowo-tozliczeniorve dla c.o, i c.rv,u, nale|y zainstalowad na wysokoprru-.tro*yih ptzewodach
powrotnych za r.vymiennikami ciepla, Op6t pflyNqcza iwgzNz nie powinien ptzektacza( 0,15 MPa.

6' Lokalizaciawpzla cieplnego wg zala2czonego planu syt.-wys. PomieszczentewgzLa cieplnego powinno
odpowiada6 warunl<om zgodnie z za\qczniliem nr 1,

7. Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupettiarua ubytkow wody w tej instalacji przewidzie( przewodem
(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzonym z ruroci4gu powrotnego,

8. No6nikiem ciepla bpdzie woda o parametrach zrniennych w zaleLno6ci od ternperarury zewngtznej
w sezonie gt:zewczym - maksymalnie 110/55.C i stalych poz;a sezonem grzewczym 7O/35'C dla cel6w
przygotowania cieplej wody u2ytkowej, parametry obliczeniowe instalac jr c.o, przymowai max, 65 /45"Q,.

9. Wszystkie etaPy projektowania podlegaj4 uzgodnieniu z Co\MII(. Przed, opricowaniem dokuraentac ji nalezy
wstgprue uzgbdni6 z CO\X4I( trase ptzylacza. Nale2y uzgodnid z CO'ff/II( projekty budowlane p,rzyN.q.za
i wgzla cieplowniczego otaz wewn€trznej instalacji odbiorczej c,o., c.w,u, 

'wraz z obliczeniem
zapotrzebowanta cieptra. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje vz ,,COWIK", lX/ dokumentacii naleLy
j ednoznacznie okte6li6 wielko ( 6 mo cy z am6wionej.

l0,Dokumentacig naleiy opracowa6 na aktualnych mapach, za'ietaiqcych wypis z rejesffu grunt6w, ptzezktory
bgdzie przebiegalo ptzylqcze. Projekt budowalny powimen zatitera(, rvszelkie niezbqdne uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdz eni a doty cz4ce realiz owa neg o ptzyN qcza.

ll,Wanrnkiern przyl4czenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawarcie i spelnienie wymog6w umowy o
przyLqczente budynku do sieci cieplowniczej, wniesienie oplaty ptzy\qcz€ntowej, okazaniJ wymaganego
pozwolenia na budowg lub zgloszeni^ or^z zawatcie urnowy spveda2y ciepla.

l2.Warunkl techniczne s4 aktualne dwa lata pod u'arunkiem niezmiennodci stanu prawneqo nieruchomo6ci
i mo2liwoSci technicznych ptzylqczenia, okre6lonych w druu wydania warunk6w,

13,Podstawa ptawna: Ustawa z 1'0.04.1.997 r. - Prawo energeryczne (Dr. U, z 2012 r, poz.1059,2 2OI3 t, poz.
984,1238'), Rozpotz. Ministta Gospodarki z dn. 15,07.2007 r, w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania
system6w cieplown. (Dr. U. nr 16, poz,92),Rozporz, Ministra Gospodarki i an. n,Og,20l0 t. w sprawie
szczeg, zasadksztaLtowania i kalkulacji taryf or.az rczhcze{ z \-tulu zaopattzetia w cieplo (Dz. U, z 20i0 r. nr
1,94, poz. 7291).

Zatqczniltt 1) wytyczne pomieszczenia wpzla
2.) plan sytuacyjno-wysoko6ciowy - I:25Q
3.) umowa o ptzylqczenre - projekt

Opracowal: Pawel Kobuszevski, tel. 89 761 00 65
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