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Leżajsk………………………………. 
 
 
 

 Do  Miejskiego Zakładu Komunalnego sp.zo.o w Leżajsku 
Ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk 
 
 
 
 
DANE WNIOSKODAWCY      DANE PEŁNOMOCNIKA 
 
................................................      ................................................ 
Nazwisko i imię lub nazwa      Nazwisko i imię lub nazwa 
................................................      ................................................ 
Ulica         Ulica 
 -  .............................       -  ............................. 
kod pocztowy – miejscowość      kod pocztowy – miejscowość 
................................................      ................................................ 
PESEL / NIP        PESEL / NIP 
................................................      ................................................ 
telefon / e – mail 

 

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW TECZNICZNYCH PRZYŁACZENIA  

DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

W odpowiedzi na Państwa „Wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła 
cieplnego do sieci ciepłowniczej”/„Wniosek o określenie wstępnych warunków przyłączenia 
węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej” *), Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki  
i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, informuje, że zapewnia przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej 
oraz dostawę ciepła wyłącznie w sezonie grzewczym, o wnioskowanej mocy przyłączeniowej na 
poniższych warunkach: 

 
Miejsce przyłączenia do sieci ciepłowniczej: 

 
Zasilanie instalacji odbiorczych należy zaprojektować z wysokoparametrowej / 

niskoparametrowej *) sieci cieplnej 2 x Dn ………….……………, przebiegającej w sąsiedztwie 
terenu objętego zagospodarowaniem. Przebieg w/w sieci cieplnej przedstawia załączona mapka 
poglądowa.  
 
Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego: 

 
Miejscem dostarczania energii cieplnej będzie węzeł cieplny zlokalizowany  

w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, znajdującym się w obiekcie, o którym mowa 
we wniosku. 
 
Parametry pracy miejskiej sieci ciepłowniczej w miejscu przyłączenia: 
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 Sieć cieplna o wysokich parametrach, której nośnikiem jest woda o maksymalnej 
temperaturze 135oC/70oC / Sieć cieplna o niskich parametrach, której nośnikiem jest woda  
o maksymalnej temperaturze 95oC/70oC. *). Parametry te są zmienne w funkcji temperatury 
powietrza zewnętrznego. 
 Ciśnienie czynnika grzewczego w sieci cieplnej wynosi odpowiednio: 

na zasilaniu maksymalnie  - ok. 0,60 MPa 
na powrocie maksymalnie - ok. 0,45 MPa 

 
 
 
 
Wymogi do projektowania przyłącza cieplnego: 
  
Przyłącze c.o. do budynku winno być zaprojektowane zgodnie z poniższymi wskazaniami: 

- należy przyjąć technologię rur preizolowanych, z instalacją alarmową 
- w oparciu o indywidualne uzgodnienia branżowe dopuszcza się prowadzenie rurociągów 
cieplnych preizolowanych zarówno nad, jak i pod urządzeniami infrastruktury podziemnej. 
- odległość obiektu kubaturowego od rurociągów ciepłowniczych winna być zgodna 
z odpowiednimi wymaganiami technicznymi dla sieci preizolowanych 
- przebieg projektowanych rurociągów (trasa) winna być uzgodniona pomiędzy dostawcą ciepła, 
a właścicielem nieruchomości przed uzyskaniem decyzji i pozwoleń 
 

Wymogi dla projektowania węzła cieplnego oraz jego pomieszczenia: 
 
- pomieszczenie węzła cieplnego należy zlokalizować przy ścianie zewnętrznej obiektu,                    
od strony sieci, w celu umożliwienia doprowadzenia przyłącza z zewnątrz bezpośrednio                 
do węzła. 

- pomieszczenie węzła cieplnego winno zostać wskazane przez wnioskodawcę 

- pomieszczenie winno zostać przygotowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami                        
(doprowadzenie wody, sprawna kanalizacja, wykonanie zasilania elektrycznego wymiennikowi, 
wykonanie podejścia pod czujnik temperatury zewnętrznej, drzwi metalowe z zamkiem 
otwierane na zewnątrz, sprawna wentylacja grawitacyjna itp) 
- zasilanie wewnętrznych instalacji odbiorczych c.o. winno odbywać się poprzez węzeł 
wymiennikowy (dla wysokich parametrów) lub rozdzielczy (dla niskich parametrów)  

- wszystkie urządzenia, elementy i materiały występujące w dokumentacji technicznej węzła 
cieplnego powinny posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty, 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- układ automatycznej regulacji węzła cieplnego powinien spełniać następujące funkcje: 
- regulacji pogodowej temperatury zasilania i powrotu wody sieciowej z wymiennika,  
w zależności od temperatury zewnętrznej; 
- regulacji natężenia przepływu wody sieciowej 
 

Wymogi dla układu pomiarowo – rozliczeniowego:  
 
W przypadku przyłączenia obiektu do sieci wysokoparametrowej, układ pomiarowo-

rozliczeniowy należy umieścić po wysokoparametrowej stronie węzła cieplnego, w pozostałym 
przypadku, zgodnie z obowiązującymi normami i stosowną jego dokumentacją techniczno-
ruchową. 

 
Inne: 

- w pomieszczeniu należy zaprojektować obwody oświetleniowe, gniazdo serwisowe 
230V,  
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- w pomieszczeniu nie należy projektować, ani instalować innych urządzeń nie 
związanych z węzłem cieplnym, jak również nie przewidywać tego pomieszczenia do 
składowania lub przechowywania jakichkolwiek innych przedmiotów narażonych na zniszczenie 
lub uszkodzenie w wyniku ewentualnego rozszczelnienia instalacji ciepłowniczej, bądź 
prowadzenia prac tam prac montażowych i remontowych z użyciem elektronarzędzi i gazów 
technicznych 
 

 
 
 
Wymagana dokumentacja techniczna: 
- dokumentacja wykonawcza przyłącza c.o. oraz węzła cieplnego, opracowana zgodnie 
z powyższymi wymogami, podlega uzgodnieniu w Dziale Technicznym MZK Sp. z o.o.,  
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk 
- dokumentacja techniczna winna zawierać część obliczeniową doboru urządzeń węzła 
cieplnego,  
- dodatkowe zapytania i wyjaśnienia należy kierować do Działu Technicznego MZK Sp. z o.o  
tel. 17 2420883 lub 17 2426206  
 
Termin ważności warunków: 
 
Warunki techniczne zachowują ważność: 
- przez okres dwóch lat dla „Wniosku o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do 
sieci ciepłowniczej”, tj. od dnia ……………………………….. 
- przez okres jednego roku dla „Wniosku o określenie wstępnych warunków przyłączenia węzła 
cieplnego do sieci ciepłowniczej”, tj. od dnia ……………………………….. 
 

Informacja dodatkowa: 
 
W załączeniu projekt „Umowy przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej”. 
 

 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych wyżej przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku mającym siedzibę przy ul. Żwirki i Wigury 3, 
37 – 300 Leżajsk w celach archiwizacji niniejszego wniosku na usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo przetwarzania moich danych 
osobowych, dostępu do ich treści, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe 

 
 

                                                     
………………………………..………………………………. 
data, czytelny podpis (lub pieczęć) osoby/osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

 

Otrzymują: 
1 x Adresat + zał., 
1 x TT  
1 x TE 

 
 
Objaśnienia: 
*) – niepotrzebne skreślić 
 


