
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI 

TERMICZNEJ W INSTALACJACH CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ 

Regulamin określa obowiązki Odbiorcy oraz Dostawcy dotyczące dezynfekcji termicznej 

instalacji c.w.u. oraz procedurę jej przeprowadzenia. 

1. Obowiązki Odbiorcy: 

1) Złożenie Wniosku o przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u. 

2) Poinformowanie użytkowników o planowanym przeprowadzeniu dezynfekcji 

termicznej z podaniem terminu i czasu jej prowadzenia oraz konieczności zachowania 

szczególnej ostrożności użytkowania. 

3) W przypadku węzła grupowego, uzgodnienie zasad współpracy i terminu prowadzenia 

dezynfekcji z innymi Odbiorcami przyłączonymi do tego węzła. 

4) Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników instalacji c.w.u. oraz 

stan techniczny instalacji podczas pracy w podwyższonej temperaturze. 

5) Przygotowanie instalacji zasilającej oraz cyrkulacyjnej do pracy w podwyższonej 

temperaturze. 

6) Zapewnienie nadzoru (osoby odpowiedzialnej) za przygotowanie obiektu  

i bezpośredni nadzór nad przebiegiem dezynfekcji. 

2. Obowiązki Dostawcy: 

1) Weryfikacja techniczna urządzeń technologicznych węzła cieplnego oraz miejsca 

dostawy w zakresie dotyczącym możliwości wykonania dezynfekcji termicznej 

instalacji c.w.u. 

2) Współpraca z Wnioskodawcą oraz pozostałymi Odbiorcami w przypadku węzłów 

grupowych w zakresie przeprowadzenie dezynfekcji termicznej. 

3) Zmiana nastaw regulatorów w celu podwyższenia temperatury c.w.u. i utrzymanie tej 

temperatury przez określony czas trwania dezynfekcji. 

4) Zmiana nastaw regulatorów po zakończeniu dezynfekcji, w celu przywrócenia 

normatywnej temperatury c.w.u.  

5) Zapewnienie nadzoru nad pracą urządzeń ciepłowniczych węzłów cieplnych, 

eksploatowanych przez Dostawcę. 



3. Procedura przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.: 

1) Ustalenie pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą (lub Odbiorcami) terminu wykonania 

dezynfekcji termicznej (wykonanie usługi możliwe jest WYŁĄCZNIE w okresie 

grzewczym, tj. od LISTOPADA do MARCA) 

2) Pisemne potwierdzenie przez Odbiorcę przyjęcia obowiązków zawartych w punkcie 1. 

3) Zmiana nastaw regulatorów przez pracowników Dostawcy w celu podwyższenia 

temperatury c.w.u. i praca instalacji w podwyższonych parametrach, aż do uzyskania 

temperatury wody cyrkulacyjnej ≥ 70°C lub innych parametrów uzgodnionych  

z Odbiorcą. 

4) Utrzymanie pracy instalacji w wyższej temperaturze przez okres 30 minut lub inny, 

określony z Odbiorcą. 

5) Zmiana nastaw regulatorów przez pracowników Dostawcy w zakresie zapewniającym 

przywrócenie normatywnej temperatury c.w.u. 

6) Podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac. 

 

 


