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WARUNKI TECHNICZNE ff WT ZEC 4/20t3ra

W odpowiedzi na wniosek, kt6ry wplynal do Sp6lki CO\&|IK w dniu 15.01.2019 r., ustala siE aktualizacjg
warunk6w przyl4czertta istniej4cego budynku mieszkalnego, potro2onego ptzy ul. Stazyrlskiego 4 na dziaLce
nt 4-123/77 do miejskiej sieci cieplowniczej wysokoparamerrov/ej - -. Barttszyce:

1. Watunkiem przyNqczenia budynku do m.s.c. jest wyra2enie zgody na lokaltzacjp przez wla6cicieli
nieruchomo6ci,przez kt6re bEdzie pnebiega( projektowaneprzyLqcze.PvyLqczerie budynku moiliwe bEdzie
w 2020 toku lub w latach p6i.nejszych.

2. Miejscem wLqczetia jest istrriejaca, preizolowana pojedyncza sre(. cieplownicza o 6rednicy 2xDN60.3/125
w pobliZu budynku zgodtie z zat. grafrcznym.

3. Zaproiektowat przyl4cze z rvr pteizolowanych podw6jnych (DUO) z tnstalai,e alarmowqtypu impulsowego
o ftednicy zgodnej z zaL. graEtcznym. W projektowanyrn wplle cieplowniczym przewidzie6 ,u*ory od.inaj4ce
do wspawania.

4. Obliczeniowe szacunkowe natg2enie przeplywu no6nika ciepla (odpowiadaj4ce lqcznej mocy cieplnej 0.046
MW = c.o. 0,026 MW + c.w.u. 0.020 MW i parametrom 110/550C) wynosi 0,72t/h,

5. W ptojektowanym wgZle cieplowniczym stosowad wymienniki ciepla. IJflqdzsnjs regulujQce r62nicg ci6nie6
z ogtaniczeniem natpienia przeplywu no6nika ciepla dostatczanego do wEzla cieplnego onz uklady
pomiarowo-rozliczeniowe dla c.o. i c.w.u. naleLy zaitnstalowat. na wysokoparametrowych przewodach
powrotnych zawymiennikami cieptra. Op6rpflyLqczaiwpzta nie powinien ptzektaczzt 0.15 MPa.

6' Lokalizaciawgzla cieplnego wgzalqczonego planu syt.-wys. PomieszczeniewgzLa cieplnego powinno
odpowiada6 warunkom zgodnie z zatr4cznil<tem nr 1.

7' Napelnianie instalacji odbiorczej otaz uzupettiania ubltk6w wody w tej instalacji przetidzie(przewodem
(z zatnstalowaflym n^ nim wodomierzem) wyprowadzo rym z rurocl4gu po'srotnego,

8. NoSnikiem ciepla bgdzie woda o parametrach zmiennyclt w zaleilno6ci od temperatury zewngts':ztej
w sezonie grzewczym - maksymalnie 11,0/55"C i stalych poza sezofiem grzewczym 70/35"Q, dla cel6w
ptzygotowania cieplej wody u2ltkowej, parametlry obliczeniowe instalacji c.o. przfmowat. 65/45"C hfi
nizsze.

9' Wszystkie etapy ptojektowania podlegaj4 uzgodnieniu z COWIK. Plzed opracowaniem dokumentacji naleiy
wstEpnie uzgodni6 z CO\MK ttasg przytqcza. Nale2y uzgodni6 z COWIK ptojekty budowlane ptzyl:qcza
i wgzN.a cieplowniczego otaz wewn€trznej instalacji odbiorczej c.o., c.w,u. wt^z z obliczeniem
zapotrzebowanta ciep\a. Jeden egzemplaz dokumentacji pozostaje w ,,COWIK'. W dokumentacji nale2y
jednoznacznie oktedli6 wielko(6 mocy zam6wionej.

10. Dokumentacig naleiy opracowa6 na aktualnych mapach, z,a:xtietal4cych wypis z rejestru gunt6w, przez ktory
bEdzie przebiegalo przyN4cze. Projekt budowalny powinien zatietat wszelkie niezbgdne uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzeni a doty czqce tealizowanego przy\,4cza.

l1.\Tarunkiem ptzylqczenia budynku do sieci cieplowniczej jest zawarcie i spelnienie wymog6w umowy o
przyNqczenie budynku do sieci cieplowniczej, wniesienie optaty ptzyLqczetiowej, okrzatie wymaganego
pozwolenia na budowE lub zgloszenia oraz z^warcie urnowy sprzedazy ciepla.

l2.Warunki techniczne s4 aktualne dwa lata pod warunkiem niezmienno6ci stanu pfawflego nieruchonro6ci
i moiliwo6ci technicznych przyLqczenia, okre6lonych rv dniu wydania rvarunk6w.

13. Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne @r. U. z 201,2 r, poz. 1.059, z 2013 t. poz.
984, 1'238,), Rozporz. Ministta Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowaniz"
system6w cieplown. Qr. U. nt L6, poz, 92), Rozporz. Ministta Gospodarki z dn. 17.09.2070 t. w sprawie
szczeg. zasadkszta\towania i kalkulacji taryf onz rczhcze6, z gtulu zaopar:uzenia w cieplo (D2. U, z 201.0 r. nt
794,po2.7291).

Zata2cznikit I) wytyczne pomieszczeni a wEzNa

2,) plan syfuacyjno-wysoko6ciowy - 1,:250
3.) umowa o ptzylqczetie - ptoiekt

Optacowalr Pawel Kobuszewski, tel. 89 761 00 65
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