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OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ja 
niżej podpisany oświadczam, że projekt p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w 
m. Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Jestem wpisany na listę członków stosownej izby opłaciłem składki i posiadam 
stosowną aktualną polisę OC. 

Oświadczam, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może 
służyć celom, do których została stworzona. 

 
 
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katowice, czerwiec 2017r. 

 

PROJEKTANT: 
inż. Adam Wiej 

nr upr. DT-WBT/02389/02 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. Podstawa opracowania 
 

Umowa zawarta między: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole 
ul. Oleska 127, a firmą: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,  ul. Żeliwna 36. 
 
 
 

2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. 
Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905”. Opracowanie rozpoczyna się w km 
50+275.  W zakresie od km 50+275 do km 51+417,47 zakłada się remont  drogi 
wojewódzkiej nr 416 tj. wyłącznie wymianę warstw bitumicznych poprzez frezowanie 
oraz ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz doświetlenie istniejących przejść dla 
pieszych.  

Początek rozbudowy rozpoczyna się od km: 51+417,47. Opracowanie kończy się 
w km 52+905, który jest jednocześnie końcem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416. 

 
 

 
3. Przedmiot i zakres opracowania 

 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej 
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia. 

 W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie 
kolidujących urządzeń własności ORANGE POLSKA S.A. funkcjonujących jako: 

- odcinek kanalizacji kablowej wraz z kablami rozdzielczymi i 
magistralnymi, 

- rozdzielcza sieć napowietrzna  z kablami typu XzTKMXpwn, 
- abonencka sieć napowietrzna  z kablami typu XzTKMXpwn, 
- rurociąg telekomunikacyjny z kablami światłowodowymi 

OKO68009L i OKO68009LX typu Z-XOTKtsd24J. 
  
Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są: 

- mapa zasadnicza do celów projektowych, 
- warunki techniczne Właściciela urządzeń telekomunikacyjnych, 
- inwentaryzacja istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie 

opracowania, 
- projekty pozostałych branż. 

 
Projekt wchodzi w skład kompleksowego opracowania, na które składają się 
projekty branżowe: 
- branży telekomunikacyjnej (niniejsze opracowanie), 
- branży drogowej, 
- branży sanitarnej, 
- branży elektroenergetycznej. 
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4. Stan istniej ący 
 

 W zakresie opracowania występuje odcinek rurociągu kablowego z kablem 
światłowodowym, kanalizacja kablowa z kablami światłowodowymi, miedzianymi 
rozdzielczymi i magistralnymi oraz podbudowa słupowa z kablami napowietrznymi 
własności ORANGE POLSKA S.A. W miejscach planowanych poszerzeń drogi 
występują kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną. 

 
 

5. Stan projektowany 
 

 W celu usunięcia kolizji urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie projektowanej 
rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowę lub zabezpieczenia kolidujących 
urządzeń.  
 

 
5.1 Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu 

 
Utrzymanie ciągłości świadczenia usług klientom ORANGE POLSKA S.A.  
i łączności między obiektami technicznymi właściciela sieci. 

 
 

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 

Wymienione urządzenia telekomunikacyjne pod względem architektonicznym nie 
wpłyną negatywnie na formę architektoniczną drogi. Po wykonaniu przebudowy 
obiekty umożliwią spełnianie dotychczasowej funkcji.  
 

 
5.3 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
 

 Obiekt nie posiada specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Pod jezdniami 
zaprojektowano rury grubościenne. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 
wykonana będzie z zastosowaniem typowych wyrobów przeznaczonych do 
zabudowy i jest standardowym rozwiązaniem dla tego typu urządzeń.  
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5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obi ektu 

 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Prawem 

budowlanym, polskimi normami, normami branżowymi, wymaganiami norm 
zakładowych ORANGE, warunkami technicznymi i zasadami obowiązującymi 
w budownictwie telekomunikacyjnym przy ścisłym przestrzeganiu zasad  
i przepisów BHP oraz ppoż. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie przekopy kontrolno-
sprawdzające i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli tych 
urządzeń. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się  
z treścią warunków technicznych, pism uzgadniających i przestrzegać zawartych  
w nich zaleceń. Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić harmonogram 
realizacji prac oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi pracami. 

 
 

5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunika cyjnej 
 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 
Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowej należy wykonać na 

podstawie planu sytuacyjnego. 
Studnie kablowe należy posadowić zgodnie z pokazanym usytuowaniem włazów. 
Nowe odcinki kanalizacji kablowej należy ułożyć na 10 centymetrowej warstwie 
podsypki piaskowej zachowując odstęp pionowy od górnego skrajnego punktu rury 
górnej warstwy: do poziomu terenu 0,7m, pod drogami 1,0m. Rury projektowanych 
kanalizacji kablowej należy układać na przekładkach dystansowych. Dokładnie 
zasypać piaskiem, w którym nie mogą znajdować się ewentualne kamienie 
o średnicy większej niż 20 mm i zagęścić. Przed całkowitym zakryciem kanalizacji 
kablowej należy dokładnie wypełnić szczeliny między rurami, na niej ułożyć 10 
centymetrową warstwę piasku, a użyta ziemia do całkowitego zasypania nie 
powinna zawierać kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowę kanalizacji 
kablowej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż -10˚ C.   
   Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur kanalizacji kablowej w środek dłuższej 
ściany studni kablowej lub zakończenie bezpośrednio na pionowej ścianie studni 
bez wykonania właściwego gardła. 
   Szczeliny między rurami kanalizacji w studniach powinny być wypełnione przy 
użyciu zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogą posiadać ostrych 
wewnętrznych krawędzi. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć 
płaszczyznę, bez wystających końców rur, a otwory rur powinny tworzyć regularne, 
poziome warstwy. 
   Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi 
ciągami rur kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie 
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występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 
Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie 
lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni należy pomalować. Na rurach 
wspornikowych zamontować wsporniki dwukablowe. 
   Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione)   
w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulanie rur ani falowe (swobodne) 
przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Środki użyte do zaślepienia 
końców rur powinny być zaakceptowane przez odbiorcę (właściciela kanalizacji 
kablowej). 
Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i otoczona 
betonowym obramowaniem. 
Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiadać logo właściciela 
sieci. 
W celu wykonaniu przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należy: 
- wybudować projektowane odcinki kanalizacji kablowej, 
- zaciągnąć w wybudowanej kanalizacji odcinki kabli kanałowych. 
 
Budowa słupów 
  Wytyczenie w terenie miejsca budowy słupów linii napowietrznej należy wykonać 
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej (rys. T-02.1, T03.1). 
 
 Montaż słupów powinien odbywać się na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania 
słupa. Łączenie słupów bliźniaczych powinno zapewnić zwartą, jednolitą 
konstrukcję słupa. Niedopuszczalne są luzy wynikłe z nie dokręcenia śrub albo 
z nieodpowiednio dopasowanych łączników, nakładek itp. Do montażu słupów 
bliźniaczych należy dobierać słupy proste, bez uszkodzeń o jednakowych 
średnicach. Łączniki, nakładki, śruby, podkładki itp. po montażu powinny być 
pomalowane na przykład lakierem asfaltowym. 
 

 Urządzenie odgromowe na słupach końcowych i na których zaprojektowano 
zakończenie kabla w skrzynce kablowej należy wykonać przewodem (bednarką) 
z zachowaniem wymagań BN-64/3220-03. Uziemienie należy wykonać uziomem 
nierdzewnym, szpilkowym Ø 18mm i długości umożliwiającej uzyskanie rezystancji 
uziemienia nie przekraczającej 10Ω. Jeżeli wartość ta nie zostanie uzyskana przy 
uziomie pojedynczym należy zastosować uziom wielokrotny. Połączenie odgromu 
z uziomem należy pomalować lakierem asfaltowym lub innym równorzędnym 
środkiem zabezpieczającym od korozji. 
 
 
Podwieszanie kabli 
 Na projektowanych słupach drewnianych uszczudlonych pojedynczych i jednym 
bliźniaczym należy zamontować osprzęt w postaci wspornika poprzecznego typu 
5/19 i 5/14 z podstawą typu CPB. Wsporniki należy montować na podstawie typu 
CPB zmontowany śrubami BH 14 × 25 AG i umocowany taśmą stalową typu  
F 207.  
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Podwieszając kable typu XzTKMXpwn należy wykonać jeden pełny skręt kabla 
na każde 10,0 m. podwieszanego odcinka. Kable należy podwieszać 
z zastosowaniem uchwytów odciągowych typu PA w zależności od średnicy linki 
nośnej. Podwieszanie lub wciąganie kabli należy wykonywać w temperaturze od -
10˚ C do +50˚ C. 

Rury ochronne na słupach po wciągnięciu kabla należy uszczelnić. 
 

 
Przełączenie kabli i monta ż złączy kablowych  
Przełączenia kabli należy wykonać bezprzerwowo lub w przypadku braku takiej 
możliwości z przerwą minimalną ustaloną ze służbami technicznymi ORANGE 
Polska S.A. 
Do wykonania złączy kablowych należy zastosować łączniki żył typu Scotchlok™ 
UB2A oraz osłony złączowe wzmacniane typu XAGA.  
 
 

5.6 Charakterystyka robót przebudowy i zabezpieczen ia urz ądzeń 
telekomunikacyjnych 

 
 W celu wykonania przebudowy i zabezpieczeń urządzeń 
telekomunikacyjnych własności ORANGE POLSKA S.A. należy:  
- zgodnie z załącznikiem graficznym zdemontować istniejące kolidujące słupy 
telekomunikacyjne, 
-  zgodnie z załącznikiem graficznym zamontować nowe słupy telekomunikacyjne 
i przenieść na nie istniejące linię napowietrzne, 
- zgodnie z załącznikiem graficznym zdemontować istniejące kolidujące odcinki 
kanalizacji, 
-  zgodnie z załącznikiem graficznym wybudować odcinki kanalizacji zamiennie 
do demontowanej podbudowy słupowej i przeznaczonej do demontażu 
kanalizacji, 
- do nowych odcinków kanalizacji przebudować linie napowietrzne jako kanałowe 
oraz fragmenty kabli światłowodowych i kabli miedzianych rozdzielczych  
i magistralnych. 
 
Przebudowa od km 51+450 do km 51+745 - KOLIZJA1 (ry s. T-02) 
 
W celu wykonania przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należy:  
1 Dobudować  po istniejącym ciągu kanalizacji biegnącej wzdłuż DW416 

jedną rurę typu RHDPEk-S110 na odcinku od istniejącej studni nr 7A 
do projektowanej studni SKR1(4A/1) na wysokości budynku nr 60 na 
długości 130, 5m. Na tym odcinku do nowo wybudowanej rury 
zamontować kabel typu XzTKMXpw 25x4x0,5, który będzie 
odtworzeniem kabla demontowanego na tej samej relacji ze względu 
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na kolizję z poszerzeniem drogi. Następnie należy połączyć nowy 
kabel z kablem istniejącym w studniach 7A oraz w nowej SKR-1 (4A/1) 
wykonując przełączenie bezprzerwowe za pomocą złączy typu XAGA. 
Na końcu zdemontować kolidujący odcinek 1-otworowej kanalizacji  
z istniejącym kablem XzTKMXpw 25x4x0,5 na długosci 130m. Kabel 
przebudować zgodnie ze schematem T-02.2. 

 
2 Wybudować nowy odcinek 3-otworowej kanalizacji od istniejącej studni 

nr 5A wzdłuż DW419 do kilometrażu 0+080 o długości 86m 
zabudowując po trasie nową studnię typu SKR-1 (5A/1'). W miejscu 
zakończenia nowych rur (km 0+080) nastąpi połączenie z trzema 
rurami istniejącymi. 

 a) Na tym odcinku od studni nr 5A do nowej studni SKR-1 (5A/1')  
w jednej z nowych rur zamontować nowe odcinki kabli typu 
XzTKMXpw 35x4x0,8; 25x4x0,6; 5x4x0,6, które będą odtworzeniem 
kabli demontowanych ze względu na ich kolizję. Kable istniejące 
należy przeciąć pomiędzy studniami 5A i 5A/1 a następnie wycofać  
w jedną stronę do studni 5A a w drugą stronę do miejsca połączenia 
nowych rur z istniejącymi i dalej do nowej studni SKR-1 (5A/1'). 
Następnie należy połączyć nowe kable z kablami istniejącymi  
w studniach 5A oraz w nowej SKR-1 (5A/1') za pomocą złączy typu 
XAGA mając na uwadze jak najkrótszą przerwę w łączności. Kable 
przebudować zgodnie ze schematem T-02.2. 

 
 
 b)Na fragmencie tym należy przebudować także dwa kable 

światłowodowe OKO68009L i OKO68009LX typu Z-XOTKtsd24J.  
Pomiędzy studniami 5A i 5A/2 zaciągnąć dwie rury wtórne 
RHDPE32/2,9 (jedna z wyróżnikiem czerwonym, jedna z wyróżnikiem 
pomarańczowym) i w nich zainstalować dwa nowe odcinki kabli typu  
Z-XOTKtsd24J. Istniejące kable światłowodowe  należy przeciąć 
pomiędzy studniami 5A i 5A/1 a następnie wycofać w jedną stronę do 
studni 5A a w drugą stronę do 5A/2. Następnie należy połączyć nowe 
kable z kablami istniejącym w studniach 5A oraz 5A/2 za pomocą 
złączy typu FOSC400A4 mając na uwadze jak najkrótszą przerwę  
w transmisji.  Długość wycofywanych kabli 2x 137,0m.W studniach 5A i 
5A/2 zamontować stelaże zapasów typu SZ-2 na których pozostawić 
zapasy kabli po 25m. Kable przebudować zgodnie ze schematem T-
02.4. 
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3 Po przebudowie kabli należy zdemontować kolidujący odcinek  
3-otworowej kanalizacji wraz ze studnią 5A/1. 

 
4 Od nowej studni SKR-1 (4A/1) na wysokości budynku nr 60 wykonać 

połączenie rurą RHDPE 40/3,7 do podstawy istniejącego  słupa S1. Na 
słupie tym zamontować nową skrzynkę nasłupową typu SSh10A, która 
posłuży do przepięcia kolidującej linii napowietrznej abonenckiej i 
rozdzielczej. 

 
5 Od istniejącej studni nr 3A wybudować po istniejącym ciągu kanalizacji 

rurociąg z rury RHDPE 40/3,7 zakończony studnią typu SK-1 (3A/1)  
w poboczu przy skrzyżowaniu działek nr 636/3 i 636/4. Przy studni 
należy zabudować nowy słup telekomunikacyjny pojedynczy  
o wysokości 7m ze skrzynką nasłupową typu SSh10A, który będzie 
połączony ze studnią. 

 
6 Ze względu na kolizję sieci napowietrznej należy zlikwidować słupy  

nr S2, S3, S4 wraz z liniami napowietrznymi. Obok przeznaczonego do 
likwidacji słupa  S2 należy w miejscu bezkolizyjnym zabudować nowy 
słup telekomunikacyjny pojedynczy S2' o wysokości 7m ze skrzynką 
nasłupową typu SSh10A. Przed likwidacją słupów należy odtworzyć 
połączenia w oparciu o zamontowane nowe kable napowietrzne  
i kanałowe oraz przepięcie ich w studniach za pomocą złączy XAGA  
i w skrzynkach nasłupowych za pomocą łączówek KRONE zgodnie ze 
schematem  
T-02.2. 

 
7 Należy odtworzyć przeznaczoną do demontażu sieć abonencką do 

budynków nr 58, 58a, 56, 53 z wykorzystaniem nowego słupa S2'  
i kabli napowietrznych typu XzTKMXpwn 2x2x0,5 zgodnie ze 
schematem T-02.3. 

 
 
 
Przebudowa od km 51+745 do km 52+415 - KOLIZJA2 (ry s. T-03) 
 
W celu wykonania przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należy:  
1 Wybudować wzdłuż DW416 2-otworową kanalizację z rury RHDPEk-

S110 na odcinkach: 
 -  od projektowanej studni SKR-1 nr 2A/1 do  projektowanej studni 

SKR-1 nr 2A/2 o długości 95m, 
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 -  oraz od projektowanej studni SKR-1 nr 2A/3 do  projektowanej studni 
SKR-1 nr 2A/4 o długości 110m.  

 Połączenia nowych słupów S7', S11' i S14' od studni 2A/2, 2A/3, 2A/4 
oraz od nowego słupa S5' do istniejącej studni 2A wykonać z rury 
RHDPE 40/3,7. 

 
2 Ze względu na kolizję sieci napowietrznej należy zlikwidować słupy  

nr S5, S6, S7, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15 wraz z liniami 
napowietrznymi. Obok przeznaczonych do likwidacji słupów należy  
w miejscach bezkolizyjnych zabudować nowe słupy telekomunikacyjne 
pojedyncze S5', S7', S9', S10', S14', S15' oraz bliźniaczy S11' 
o wysokości 7m. Na słupach  S7', S11', S14' zamontować nowe 
skrzynki nasłupowe typu SSh10A. Przed likwidacją słupów należy 
odtworzyć połączenia w oparciu o zamontowane nowe kable 
napowietrzne i kanałowe oraz przepięcie ich w studniach za pomocą 
złączy XAGA i w skrzynkach nasłupowych za pomocą łączówek 
KRONE zgodnie ze schematem T-03.2. 

 
3 Na odcinku od nowego słupa S7' do nowego słupa S11' przełożyc 

istniejące kable typu XzTKMDXpwn 50x2x0,5, XzTKMXpwn 10x4x0,5  
i XzTKMXpwn 35x4x0,50 z podbudowy słupowej demontowanej na 
podbudowę słupową nową zgodnie ze schematem T-03.2. 

 
4 Do nowo wybudowanej kanalizacji zamontować kable typu XzTKMXpw  

i  XzTKMDXpw, które będą odtworzeniem napowietrznych 
rozdzielczych kabli przeznaczonych do demontażu. Następnie należy 
połączyć nowe kable z kablami istniejącymi w nowych studniach 
kablowych i na słupach wykonując przełączenie bezprzerwowe za  

 pomocą złączy typu XAGA zgodnie ze schematem T-03.2. 
 
5 Należy odtworzyć przeznaczoną do demontażu sieć abonencką do 

budynków nr 53, 48a, 44, 42, 39, 35, 29, 27, 23, 36a, 52, 24, 22  
z wykorzystaniem nowych słupów S5', S7', S9', S10', S11', S14', S15' 
i kabli napowietrznych typu XzTKMXpwn 2x2x0,5. Przyłącza do 
budynków 52 i 30 odtworzyć jako ziemne:  

 - do nr 52 ściągając przyłącze z demontowanego słupa do studni 2A/1  
i tam łącząc go złaczem typu GELSNAP z nowym kablem ze słupa S7, 

 - do nr 30 doprowadzając w nowym rurociagu wzdłuż kanalizacji 
abonencki kabel kanałowy XzTKMXpw 2x2x0,5. 

 Całość prac wykonać zgodnie ze schematem T-03.3. 
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5.7. Zestawienie podstawowych wyrobów 
 
Monta ż  

L.p.  NAZWA WYROBU JEDN. ILO ŚĆ 

1. Rura RHDPEp 110/6,3 m 180,0 

2. Rura RHDPEk-S 110 m 620,0 

3. Rura RHDPE 40/3,7 m 115 

4. Rura RHDPE 32/2,9 z wyróżnikiem pomarańczowym m 145 

5. Rura RHDPE 32/2,9 z wyróżnikiem czerwonym m 145 

6. Studnia SKR-1 kpl. 6 

7. Studnia SK-1 kpl. 1 

8. Słup drewniany pojedynczy 7m kpl. 8 

9. Słup drewniany bliźniaczy 7m kpl. 1 

10. Skrzynka nasłupowa SSH10A  kpl. 6 

11. Łączówka ZKM 10 par szt. 6 

12. 
Uziom do linii 3m pion - 10102T                      szt 6 

13. Obejma do szczudła OB. 18 
 

Szt 20 

14. Wspornik poprzeczny typu 5/19 Szt 6 

15. Wspornik poprzeczny typu 5/14 Szt 3 

16. Podstawa wspornika poprzecznego typu CPB Szt 9 

17. Taśma stalowa typu F 207 Szt 1 

18. Uchwyt typu PA 06 Szt 35 

19. Uchwyt typu PA 09 Szt 20 

20. Kaseta ochronnikowa uziemiającą typu KO-10p Szt 6 

21. 
Ochronnik przepięciowo-przetężeniowy 
dwustopniowy typu ONP2-VP 

Szt 60 

22. Przewód DGs/SID 1,5 mm² 300/500 V m 10 

23. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J m 400 

24. Stelaż zapasu SZ-2 Szt.  2 

25. Złącze światłowodowe FOSC400A4 Szt. 4 

26. Kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 m 86 

27. Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 m 86 

28. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 m 86 

29. Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 130 

30. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 180 
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31. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 390 

32. Kabel XzTKMDXpw 50x2x0,5 m 105 

33. Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 105 

34. Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 54 

35. Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 955 

36. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 105 

37. Złącze XAGA 500-75/15-400 Szt. 3 

38. Złącze XAGA 500-55/12-300 Szt. 7 

39. Złącze XAGA 500-55/12-150 Szt. 3 

40. Złącze XAGA 500-43/8-15 Szt. 7 

41. Złącze GELSNAP-A-10/5-80-PO kpl. 1 

 
 

Demonta ż 

L.p.  NAZWA WYROBU JEDN. ILO ŚĆ 

1 1-otworowa kanalizacja kablowa m 130 

2 3-otworowa kanalizacja kablowa m 86 

3 Studnia SKR-1 kpl. 1 

4 Kabel napowietrzny XzTKMXpwn 2x2x0,5 - abonencki m 510 

5 Kabel napowietrzny XzTKMXpwn 10x4x0,5 - rozdzielczy m 200 

6 Słup drewniany uszczudlony 6m kpl. 13 

 
 

Przeło żenie kabli napowietrznych na nowa podbudow ę słupowa 

L.p.  NAZWA WYROBU JEDN. ILO ŚĆ 

1 Kable napowietrzne m 530 

 
 
 
6. Charakterystyka energetyczna obiektu 

 
Nie dotyczy. 

 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 

 
 Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Ilość pojazdów 
oraz intensywność ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hałas 
i zanieczyszczenia środowiska. 

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych 
przyjęto zamknięty system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi 
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a następnie do istniejących cieków.  
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Projektowane prace nie przewidują prac w granicach parku krajobrazowego ani 
rezerwatu przyrody. Na terenie projektowanym lub w sąsiedztwie nie występują pomniki 
przyrody oraz nie ustanowiono obszaru Natura 2000.  A więc planowana inwestycja nie 
koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

Najbliższy obszar chroniony czyli „Mokre-Lewice”, który jest obszarem 
chronionego krajobrazu znajduje się w odległości ok. 10,5km od planowanej inwestycji 
w kierunku zachodnim.  
 
 

8. Warunki ochrony przeciwpo żarowej 
 

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umożliwiają dostęp do 
budynków służbom ratowniczym. 
 
 

9. Uwagi ko ńcowe 
 
 Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 
414 i późniejszymi zmianami), ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 
26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), 
zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacją fabryczną wyrobów dopuszczonych do 
zabudowy:  
PN-92/T-90335   Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 

pęczkowe o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełniane, nieopancerzone i opancerzone  
z osłoną, 

oraz normami  zakładowych ORANGE POLSKA S.A.: 

• ZN-OPL-004/15  – Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania  
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-011/96  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne, 

• ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-014/15  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. ZN-96/TP S.A.-020 – Złączki rur, 

• ZN-OPL-022/15  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-023/16  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania, 

•  ZN-OPL-025/99  - Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
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• ZN-OPL-027/96  - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne, 

• ZN-OPL-029/15  - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania  
i badania, 

• ZN-OPL-005-1/14  - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-005-2/14 -  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-006/15  - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 
mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

oraz 
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad  
i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, 
kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim 
te linie powinny odpowiadać. (M.P. nr 13, poz. 95), a także  
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 
przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (M.P. nr 59, poz. 
567). 
 
Do protokołu odbioru końcowego wykonawca przekaże właścicielowi sieci uaktualnioną 
kablową dokumentację powykonawczą oraz protokół pomiarów kabli i uziomu. 
     Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru 
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, który należy dołączyć do 
protokołu końcowego odbioru robót. 
Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczególnie między innymi za 
zabezpieczenie wykopów, ich oznakowanie i organizację ruchu. 
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   10.  Informacje uzupełniaj ące 
 
 

 Wszelkie roboty ulegające zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego 
projektu, podlegają nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez 
ORANGE POLSKA S.A. W protokole odbioru robót osoba sprawująca nadzór ze 
strony właściciela sieci potwierdza wpisem prawidłowość ich wykonania. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

  

 

 

Katowice, dnia 28.06.2017 

 
Podpis Projektanta 

 
 
 
 
 
......................................................................... 
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1. Spis uprawnie ń i zaświadcze ń o przynale żności do Izby In żynierów 
Budownictwa: 

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
1.1) inż. Adam Wiej  - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U  
1.2) inż. Adam Wiej  - Zaświadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynależności do Opolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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2    Spis warunków technicznych i uzgodnie ń: 
 

2.1.ORANGE POLSKA S.A. - warunki techniczne - pismo znak: 
47344/TODDKA/P/2016/ZW z dnia 18.06.2016 r. 
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C. INFORMACJA BIOZ 
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Spis tre ści:  
 
1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów 
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1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów  
Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ w ramach projektu budowlanego  

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 
52+905” - zabezpieczenie i przebudowa urządzeń branży telekomunikacyjnej własności 
ORANGE POLSKA S.A. 
 
Zakres prowadzonych najważniejszych robót: 
 

Zakres robót obejmuje: 
• demontaż kolidującej podbudowy słupowej wraz z kablami napowietrznymi, 
• demontaż kolidującej kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z kablami kanałowymi, 
• montaż nowej podbudowy słupowej wraz z kablami napowietrznymi, 
• montaż nowej kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z kablami kanałowymi, 
• przebudowa fragmentów kolidujących kabli światłowodowych, 
• przepięcie nowych fragmentów sieci kablowej magistralnej, rozdzielczej  

i abonenckiej. 
 
Kolejność prowadzenia prac: 
- wykonanie wykopów dla  kanalizacji  teletechnicznej o głębokości 0,7m i 1,0m  
w przypadku przejść przez drogi,    
- ułożenie kanalizacji teletechnicznej z rur ∅ 110 w  przygotowanym wykopie, 
- montaż studni kablowych, 
- zasypanie wykopów z ułożonymi rurami, 
- wciąganie kabli do przygotowanych rur kanalizacji teletechnicznej oraz przyłączy, 
- montaż nowej podbudowy słupowej wraz z kablami napowietrznymi, 
- zasypanie i zagęszczenie dołów po zabudowaniu kanalizacji, 
- przebudowa kabli światłowodowych, 
- montaż złączy kablowych wewnątrz studni, 
- pomiary odbiorcze przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, 
- demontaż kolidującej podbudowy słupowej wraz z kablami napowietrznymi, 
- demontaż kolidującej kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z kablami kanałowymi. 
 

 
  2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 
W granicach opracowania nie znajdują się budynki przeznaczone do wyburzenia. 
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są następujące sieci : 

- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa, 
- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, 
- kable sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, 
- sieć oświetleniowa, 
- napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć gazociągowa, 
- kable sieci teletechnicznej, 
- napowietrzna sieć teletechniczna. 
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W przypadku wystąpienia kolizji z którąkolwiek tych sieci zostaną one przebudowane 
lub zabezpieczone w niezbędnym zakresie. 
 
 3. Elementy zagospodarowania terenu które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Szczególną uwagę należy zwrócić na  

1. Roboty wykonywane w sąsiedztwie linii energetycznych  
 
 4. Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót budowlanych. Skala  
i rodzaje  zagro żeń 
 Roboty drogowe będą prowadzone częściowo „pod ruchem”, dlatego 
szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie robót według uprzednio 
opracowanych i zatwierdzonych projektów tymczasowych zmian istniejącej organizacji 
ruchu.  
Należy również zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed wstępem na teren budowy 
przez osoby nieupoważnione. 
 

Podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z budową sieci 
telekomunikacyjnej mogą wystąpić różnego rodzaju zagrożenia wynikające ze 
specyfikacji robót budowlanych. Możliwe zagrożenia: 
 - spowodowanie urazu przez pracujący sprzęt mechaniczny, 
 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez samochód, 
 - porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym co może wystąpić  
   w przypadku  uszkodzenia istniejących kabli energetycznych będących pod      
   napięciem, 
 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu - brak wygrodzenia wykopu    
   balustradami; brak przykrycia wykopu. 
 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

 
 Szkolenie należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 28 .05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia  
w dziedzinie BHP. 
 
 Kadra inżynieryjno-techniczna powinna ukończyć podstawowe i okresowe kursy  
w zakresie BHP dla osób kierujących pracownikami, uwzględniające czynniki  
i zagrożenia charakterystyczne dla tego typu prac. Pracownicy pracujący na 
stanowiskach robotniczych powinni zostać objęci szkoleniem okresowym w zakresie 
BHP. Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownictwo powinno przeprowadzić 
instruktaż pracowników na placu budowy ze wskazaniem miejsc i robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik ma obowiązek zgłoszenia 
bezpośrednio swojemu przełożonemu (brygadzista, majster, kierownik), a następnie 
powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych (STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE 
RATUNKOWE, GAZOWE, ENERGETYCZNE). 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
Wszystkie miejsca mogące stwarzać zagrożenia muszą zostać wygrodzone oraz 
dodatkowo oznakowane tablicami informacyjnymi takimi jak: „GŁĘBOKIE WYKOPY”, 
„ROBOTY NA WYSOKOŚCIACH”, „WYCINKA DRZEW”. Oznakowanie będzie także 
dotyczyło miejsc wymagających zabezpieczenia przed wstępem osób trzecich. Prace 
szczególnie niebezpieczne powinny być prowadzone w obecności kierowników 
poszczególnych robót oraz pod nadzorem technicznym przedstawicieli właścicieli sieci. 
 
Dla zapobieżenia zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

1. Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 
2. Opracować i zatwierdzić do realizacji projekty tymczasowych zmian istniejącej 

organizacji ruchu – na czas prowadzonych robót. 
3. Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy dotyczącą: dojścia pracowników 

do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do budynków 
oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

4. Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów i zabezpieczającą 
skarpy. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu 
utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych 
obciążeń w sąsiedztwie wykopów. 

5. Przy wykopach płytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonać ściany 
pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu; 

6. Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 
wykopu; 

7. Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. 
budynków, ogrodzeń, drzew, itp.); 

8. Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień; 

9. Prace przy skrzyżowaniach z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci; 

10. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporządzenie dla inwestycji Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Szczegółowy zakres planu BIOZ 
powinien spełniać wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
 
7. Przepisy zwi ązane 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
w szczególności: 

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401); 

2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 

3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych; 
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4. Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 
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