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1 Dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna.
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Zadanie II  Przyłącze „ZAMEK” . Budowa przyłącza cieplnego do Zamku w Nidzicy w 

rejonie ulicy Zamkowej - średnica 2xdn65/140, długość ok. L=100,0 mb. Przyłączenie 

Zamku ul. Zamkowa 2 – moc zapotrzebowana - ok. 500 kW.
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Zadanie III: Sieć „POLICJA”: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem do 

Komendy Powiatowej Policji w rejonie ulicy Mickiewicza - średnica 2x100/200, długość 

ok. L=328,0 mb. Przyłączenie Komendy Powiatowej Policji ul. Mickiewicza 17 (obecnie 

jest zasilana z kotłowni gazowej Szpitala przyłączem cieplnym niskoparametrowym 

preizolowanym –do wyłączenia z eksploatacji) - moc zapotrzebowana ok. 120 kW.                                                                                                                              
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Zadanie IV: Sieć „HALA”: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w 

rejonie ulic: Rataja, Kopernika, Kościuszki, Kolejowej i Polnej - średnice 2xdn125/225-

2xdn150/250, długość ok. L=1 859,0,0 mb. Przyłączenie następujących obiektów: Hala 

Sportowo-Widowiskowa ul. Polna, budynek MOSiR ul. Polna 7, budynek mieszkalny 

wielorodzinny ul. Kościuszki 38A, budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 

40A, budynek Kina „Wenus” ul. Kościuszki 41, budynek MOPS ul. Kolejowa 5, budynek 

mieszkalny wielorodzinny Kopernika 2 – moc zapotrzebowana 840 kW. W projekcie 

przewidziano możliwość podłączenia w przyszłości planowanego basenu miejskiego, 

istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ulicy 

Kopernika a należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” oraz budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych budowanych w ramach Programu „Mieszkanie Plus” 

(ok.1 000 kW). Z tego względu w zakresie zadania przewidziano modernizację 

istniejącej sieci cieplnej preizolowanej na odcinku od kotłowni do Szkoły Podstawowej 

nr 1 przy ul. Kopernika 1 polegającą na zwiększeniu średnicy z 2xdn125/225 na 

2x150/250.
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Zadanie V: Sieć „OSIEDLE KONOPNICKIEJ”: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z 

przyłączami w rejonie ulic: Polnej, Działdowskiej, Konopnickiej i Barke - średnice 

2xdn40/110-2xdn100/200, długość ok. L=507,0 mb. Przyłączenie następujących 

obiektów: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Barke 3, budynki mieszkalne wielorodzinne: ul. 

Konopnickiej 11, ul. Konopnickiej 12A, ul. Konopnickiej 12B, ul. Konopnickiej 12C, ul. 

Konopnickiej 13, ul. Konopnickiej 14 I, Konopnickiej 14 II, Barke 1A. – moc 

zapotrzebowana ok. 1 300 kW. Obecnie w/w budynki są zasilane z kotłowni lokalnej 

gazowej przy ul. Konopnickiej 12 będącej własnością Przedsiębiorstwa Usługowego 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W zakresie zadania jest modernizacja sieci cieplnej 

polegającej na wymianie sieci cieplnej kanałowej niskoparametrowej dn100 na sieć i 

przyłącza wysokoparametrowe preizolowane 2xdn 40/100 – 2x dn65/140.
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