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Bartoszvce. dn" 29.Cr5,2020 t.

Wsp6lnota Mieszkaniowa
ul. Mazurska 1

11-200 Baftoszyce

WARUNKI TECHINICZNE nr tVI ZF,C 6/2020

W odporrtedzi na rvnrioselq kt6ry srplynal do CO\\,II( ustala siE rvarunki dostan4r cieplej rvody u26lior.vej do
istnrejqcego budvnku mieszkalnego, poio2onego pr4' ul, tr,{azursluej 1 &, m +95/ir)A z'mieiskiei sieci
cieplorvniczej rv m. Bartoszyce:

1. Dostarva ciepiei rr.'odv do budynliu bqdzie rnogla nast4pi6 rr, 2020 r. lub w latach polniejszych or^z po
podpisaniu umo\ly o modernizacig przvl4czenia do m.s.c.. Nfodernizzcja ptryl4czeia polegai bqdzie na
ptzyl4czenit ptze,lmio r rvego budynku do m.s.c. $T,sokoparametforr/ei oraz rvybudowaniu in-dlnvidualrrego
wqzla cieplowniczego dla potrzeb c,o. i c.s,.u.

2 \!.arunkienr przvllczenia bud;'nku do rn.s.c, rrltsokopararnetrolvei jest vyrazenie zgod,v na lelial.izacj e pnez
rvlariciciela niemchomodci przli Pl, Konst. 3 Nlaja 22-23, przez kt6re bg&ie lrzet i"gai ptoieki&an.
prz;'l4cze i zlokaliirorvany bqdzie rvgzel cieplormiczl,,

3, Mieiscem rvl4czenia jest istniej4ce przl'l4cze ciepiou.nicze 2*DN80 w pomieszczeniu rvEzla prz),
Pl, I{onsc. 3 N,Iaia 22-23 dostarczaj4ce cz)rnnik gze.*-cz)r do przedmiotowego bud,vnku. Wl4czenia dokona6 za
pierwszl,sli zaworami odcrnaj4q'mi.

^1. ObLiczeniorve sza<:unkor.ve natp2enie przep\rvu noinika cieptra (odpowiadaj4ce lqcznej moqr cieplnej 0.048
IvlW = c'o. 0.028 NnV + c.v.u, 0,020 NtW - moc c.v,u. ob[czona rvg. PN i parametrom 110/5St,C) r,ulnosi
0.75 t/h.

5. cieplowniczym stoso\\iai trl,mienniki ciepla. Urz4dzerue regulujqce r62nicq ci6nieri z
a przeplpvu no(nika ciepla dostarcz^nego do rvgzla cieplnego oraz uklady

pomiatorvo-rozlicizeniowe dla c.o, i c,rv.u. nale2l' zainstalos,ac na w1'sokop*"-.uoori.h ptzetodacir
powrotnJrch za s1'miennikami ciepla. Opor przyl4cza i rvgzla nie porvinien przekracza6 0.15 lvfPa.

6. Nodnikiem ciepla iest w'oda o parametrach zmiennl'ch rr, zale2no(ci od temperatuflr zewnecznel rv sezorue
gfzewczym - maksl'rnalnie 110/55"C i stalvch poza sezonem grzevczl,m 70/35"9 dla celow.przygotowania
cieplej rvodl'u21:t[;ew-ej, parametn' obliczeniorve rvervngtrznej instaiacji c.o. prz;,jmorvai 65/45t lu6 niisze.

7' Wszystkre etap;' ptofektorvania podlegaj4 uzgodnieniu z CO\\,IK. Nale2r Lgodni6 z CO\\IIK ptojckn,
budorviane s'qzla cieplnego i rvervngtrznej instalacji c.o. i c.rv.u. \vraz z obliczeniem zapotrzebos'ania ci.pla.
Jeden egzempiarz dokumentacji pozostaje s' ,,CO\\,fK'. \Xr dokumentacj-i uale2v jJdntiznacznie o1,aeSte
wielkodi mocy zarn6t'ionej.

8, W'amnkiem dosta.*1 cieple! to.ed1, jest podpisanie umo\\,Ji o rnodemizacjE przyl4czenia i anelisu do obecnie
oborvi4zuj 4cej umou+ sprzedaa' ciepla,

9. Okres rva2nodci rvanrnk6rv technicznvch w\€asa po drv6ch latach od datl ich s'r'dania,
10. ?odstawa Pra\\znai Ustawa z 10.0+.1i97 r.'-"Prawo energen-czne (Dr. U. z ZOi2r. poz. 1059. z 201,3 r. poz.

984, 1238'). Rozporz. .\linistra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r, rv spras,ie szczeg. rvarunk6rv funkgonowania
system6w cieplorvn. (Dz. Lt, nr 16,po2.92), Rozporz, Nfrnistra Gospodarki z dn, 17.09.2010 r. iv spra\He
szczeg. zasad ksztaltorvania i kalliulacji tarrf oraz rozh,czeA z lrrulu zaopatzenia w cieplo @r. U. z 20iO r. nr
194,po2.7291).

Z*la2czniltt 1) rr1-nrzne dla pomieszczgn $'gzl6rv cieplorv-niczr.ch,

2) uo,orva o modemizacie pt4'l4cz.rua - projekt.
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