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WARUNKI TECHNICZNE nr WT' ZEC 28/2017a

W odpowiedzi na wniosek, kt6ry wptynql do Sp6lki COWIK ustala sig aknalzacle warunk6w przyLqczerrta
istniej4cego budynku mieszkal:ego, potro2one go przy Placu Woho (;ci 2 na dziatce m 4-99 /3 do mieiskiej sieci
cieplowniczej wysokoparametro\i/ej w m. Ilartoszyce:

1. W-arunkiern przylqczenia budynku rio m.s,c. jest wytaienie zgody na lokaltzacjg ptzez wladcicieli
nietuchomo 6ci, przez kt6re bgdzie prz<:btegat projektowan e ptzy\qcze. PuyLqczenie budynbu mo2lir.ve bgdzie
w 2020 toku lub w latach p6lnejszych,

2' Miejscem wlqczeria jest istniej4ca, pteizolowana sie6 cieplownicza o 6rednicy 2*DN48.3/160 (DUO)
w pobli:2u budynku zgodnie z zal. graftcznym.

3. Zaprojektowat. przyNqcze z rvt preizolcwanych podw6jnych (DUO) z instalacj1alarmow4 typu impulsowego
o 6rednicy zgodnej z zaN. graftcznym. V/ projektowanym wgZle cieplowniczym ptzewtdziet zawory od.inula.t
do wspawania.

4. Obltczeniowe szacunkowe natg2enie ptzeplywu no6nika cieptra (odp osnadalqce Lqcznq mocy ciepl-nej
0.060 l\fw = c.o. 0.040 Mw + c.w.u. 0.020 MW i paramgrom 1,10/550c) wynosi 0.94t/h,.

5. W projektov/anym w€lle cieplowniczym stosowad wymienniki ciepla. IJn4dzenie regulujace t6inica ci6nieri
z ogtaticzeniem natg2enta ptzeplywu nodnika ciepla dostatcz^nego do wgzta iieplnego otaz ukhdy
pomiatowo-rozliczeniowe dla c.o, i c.wu. naleLy za:n'Lstahowat. na wysokopatametrowych pzewodach
powrotnych za vymiennikami ciepla. C)p6r przylqczaiwpzla nie powinien przeknczat 0.l5 MPa.

6. I-okalizaciawpzla cieplnego wgza[qczonego planu syt.-wys. PomieszczeniewpzNa cieplnego powinno
odpowrada6 vzarunkom zgodnie z zaN4c:zriliem nr 1.

7' Napelnianie instalacji odbiotczej oraz urzupeLriania ubyk6w wody w tej instalacji ptze:ndziet. przewodern
(z zainstalorvanym fla nim wodomietzem) wyprowadzonyfii z rurocll€u powrotnego,

8. NoSnikiem ciepla bqdzie woda o praramettach zmiennych w zileznoici od temperatury zewnptrznej
w sezonie grzewczym - maksymalnie '11,0/55"C i stalych poza t\ezonem gnewczym 7O/35"C dla cel6w
ptzygotowania cieplej wody u2ltkowei, parametry obliczeniowe instalacjt c.o. prz:nmowa6 65/45"C lub
nasze.

9. ITszystkie etapy ptojektowania podlegaja r"rzgodnieniu z COWIK. Ptzed opracowaniem dokumentac ji nalezy
wstEpnie uzgodni6 z COWIK l;rasg przyNqcza. Nale2y uzgodni6 z CO\MK projekty budowlane przylqcza
i wgzla cieplowniczego oraz we\r/nettznej instalacji odbiorczej c.o,, c.w,u. wtaz z obliczeniem
zaPotflebow^nia ciepta. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,CO\WK", W dokumentacji nalezy
jednoznacznie oke6lii wielko(6 mocy zrarn6wionej.

10' Dokumentacjg nalezy opracowa6 na aktualnych mapach, zav,rterajqcych wypis z rejestru grunt6w, przez kt6ty
bEdzie przebiegalo przytrqcze. Projekt budowalny powinien zarvtetat wszelkie niezbEdne uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia dotyczqce rezrtzowaneg o ptzyNqcza.

1l.\Tarunlaem ptzyl4czenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawmcie i spelnienie wymog6w umo\rT o
przylqczenie budynku do sieci cieplowniczej, wniesienie opLary ptzyN4czeniowej, okazanie rvymaganego
pozwolenia na budowE lub zgloszeni^ oraz zaw^rcie urnowy sprzedaiy ciepla.

l2.Wanrnki techniczne s4 aktualne dwa lata pod warunkiem niezmienno6ci stanu prawnego nieruchonro6ci
i mo2liwoSci technicznych przyl4czenta, okre(lonych vz dniu wydania warunk6w.

13.Podstawa prav/fla: Ustawa z 10,04.199'l :r. - Prawo energetyczne G,z. U. z 201,2 t. poz. 1,059, z 2013 t. poz.
984, 7238.), Rozporz. Ministta Gospoclarki z dn. 75.0t.2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania
system,6w cieplown. Pz.U.m1.6,pctz.92), Rozporz. Minista G'ospodarki z dn. 17,09.201,0 t. w sprawie
szczeg. zasadksztaltowania i kalkulacji taryf oraz tozhcze( z tytul:u z^op^tzeda w cieplo @2. U, z 201,0 t rv
1"94, poz. 1,297).

Zatqcznikiz 1)wltycznepomieszczeniattvgzNa
2) plzn sytuacyjno-wysokoiciowy - 1:250
3.) umowa o ptzy\4czetie - pr,rjekt

Opracowal: Pawel Kobuszewski, tel. 89 761 00 65
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