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Wsp6l nota M ieszkaniowa
ul. Grota Roweckiego 6

11-200 Bartoszyce
WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 6/2019
W odpowiedzi na wniosek kt6ry wplynqt do COWIK dn, 06,03,2019 r ustata siq warunki przylqczenia istniejqcego
budynku mieszkalnego, polo2onego przy ul, Grota Roweckiego 6 na dziafce nr 4-75139 do miejskiej sieci
cieplowniczej wysokoparametrowej w m. Bartoszyce:
1. Miejscem wlqczenia jest istniejqca pojedyncza preizolowana sied cieplownicza podlegajqca wymianie w pobli2u

budynku przy ul. Lipowej 1 zgodnie z zat. graficznym.
2. Zaproiektowad sied i przylqcze cieplownicze z rut preizolowanych pojedynczych i podw6jnych (DUO)

z instalacjq alarmowq typu impulsowego w zakresie i o Srednicach zgodnych z zal. graficznym. Srednicq
przylqcza bezpo6rednio przed wqzlem dostosowad do potrzeb cieplnych projektowanego wQzta.
W projektowanym wq2le cieplowniczym przewidzied zawory odcinajqce do wspawania,

3. Warunkiem przylqczenia budynku do m.s.c, jest wyra2enie zgody na lokalizacje przez wta5cicieli nieruchomo$ci,
przez kt6re bgdzie przebiegad projektowana sied i przylqcze. Przylqczenie budynku mo2liwe bgdzie w 2020
roku lub w latach p62niejszych.

4, Obliczeniowe szacunkowe natq2enie przeplywu nosnika ciepla (odpowiadajqce lqcznej mocy cieplnej 0,070 MW
= c,o, 0.040 MW + c.w.u. 0.030 MW i parametrom 110/bS0C) wynosi 1,09 Uh.

5. W wg2le cieplowniczym nale2y stosowad wymienniki ciep.ta. Urzqdzenie regulujqce r6znic9 cisnieh z regulacjq
natqZenia przeplywu noSnika ciepla dostarczanego do wqzla cieplnego oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe
niezale2nie dla c.o. i c.w.u. nale2y zainstalowad na wysokoparametrowych przewodach powrotnych
za wymiennikami ciepla. Opor przylqcza iwgzla nie powinien przekracza| 0.15 MPa.

6. Lokalizacja wqzla cieplnego wg zalqczonego planu syt.-wys. Pomieszczenie wqzla cieplnego powinno
odpowiadad warunkom zgodnie zzalqcznikiem nr 1.

7, Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelniania ubytk6w wody w tej instalacji pzewidzieo przewodem
(z zainstalowanym na nim wodomierzem) wyprowadzonym z rurociqgu powrotnego.

8. NoSnikiem ciepla bqdzie woda o parametrach zmiennych w zale2noSci od tbmperatury zewngtrznej w sezonie
grzewczym -;naksymalnie 110/550C istatych poza sezonem grzewczym 70/35"C dla cel6w pzygotowania
cieplej wody u2ytkowej, parametry obliczeniowe wewnqtrznej instalacji c o, przyjmowad 6S/4boC lub nizsze.

9' Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z COWIK, Przed opracowaniem dokumentacji narezy
wstqpnie uzgodnid z COWIK trasq sieci i przylqcza. Nale2y uzgodnic z COWIK projekty budowlane sieci
przylqcza i wgzla cieplowniczego oraz wewnqtrznej instalacji odbiorczej c.o., c.w.u ,waz z obliczeniem
zapotrzebowania ciepla. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,COWIK". W dokumentacji nalezy
jednoznacznie okreSli6 wielko$6 mocy zam6wionej.

l0,Dokumentacjq nalezy opracowaO na aktualnych mapach, zawierajqcych wypis z rejestru grunt6w, pzez kt6ry
bqdzie przebiegala sied cieplna. Projekt budowalny powinien zawierat wszelkie niezbqdne uzgodnienia
pozwolenia i sprawdzenia dotyczqce realizowanej sieci.

ll.Warunkiem przylqczenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawarcie i spelnienie wymog6w umowy
o przylqczenie obiektu do sieci cieplowniczej, wniesienie oplaty pzylqczeniowej, okazanie wymaganego
pozwolenia na budowg lub zgloszeniaoraz zawarcie umowy sprzedazy ciepla.

12,Okres waznoSci warunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.
l3,Podstawa prawna: Ustawa z 10.Q4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.22012 r, po2.1059, z 2013 r. poz.

984, 1238,), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15,01,2007 r. w sprawie szczeg. warunkdw funkcjonowania
system6w cieplown. (Dz. U. nr 16, poz. 92), Rozpoz. Ministra Gospodarki z dn. 17,0g.201e r. w sprawte
szczeg. zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczefi z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz, U. zZOIO r. nr
194, poz. 1291).

1) wytyczne dla pomieszczen wqzl6w cieplowniczych,

2) mapa sytuacyjno-wysoko6ciowa 1 :500,

3) umowa o przylqczenie - projekt.
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ariusz Milaniuh

WICE,,Zalaczniki:
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