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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 

 Przedmiotem projektu wykonawczego jest przebudowa i zabezpieczenie fragmentów 
sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A. i ORANGE POLSKA S.A. kolidujących z projektem: 
"budowy dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej  
w Strzelcach Opolskich". 

 
 

1.2. Inwestor. 
 

Inwestorem niniejszego zadania jest: 

Burmistrz Strzelec Opolskich 
reprezentujący Gminę Strzelce Opolskie 

Pl. Myśliwca 1 
47-100 Strzelce Opolskie 

 

1.3. Podstawa opracowania. 
 

 Projekt budowlano wykonawczy opracowano na podstawie: 

a) Zaktualizowanej mapy do celów projektowych, 

b) Materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, 

c) Inwentaryzacji istniejącej sieci w terenie, 

d) Przepisów prawa budowlanego, 

e) Uzgodnienia przebudowy sieci wydanego przez ORANGE POLSKA S.A. nr pisma 
28628/TODDKA/P/2017/JP z dn. 04.05.2017r , 

f) Warunków Technicznych przebudowy sieci wydanych przez NETIA S.A. - 
 nr pisma E/S/16/2375/MP z dn. 14.11.2016r , 

g) Uzgodnienia przebudowy sieci wydanego przez NETIA S.A. - 
 nr pisma E/S/17/20742/MP z dn. 11.04.2017r , 

h) Rozporządzenia 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), 

i) Norm Zakładowych TP S.A.: 

• ZN-96/TP S.A.-004 – Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia  
                                              terenowego, 

• ZN-96/TP S.A.-013 – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe, 
• ZN-96/TP S.A.-017 – Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego, 
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• ZN-96/TP S.A.-020 – Złączki rur, 
• ZN-96/TP S.A.-021 – Uszczelki końców rur, 
• ZN-10/TP S.A.-022 – Przywieszki identyfikacyjne, 
• ZN-96/TP S.A.-027 – Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TP S.A.-029 – Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce     

                            polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania, 
• ZN-96/TP S.A.–037  -  Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych.  

        Wymagania i badania. 

        

j) Norm Zakładowych NETIA S.A.:  

•  TDC-061-0506-S – Zasady projektowania kanalizacji kablowej, 

•  TDC-061-0507-S – Zasady budowy kanalizacji kablowej, 

•  TDC-061-0510-S – Materiały stosowane do budowy sieci, 

•  TDC-061-0511-S – System znakowania i oznaczania sieci (i kanalizacji). 

 

1.4. Zakres opracowania. 
 

 Zakres opracowania obejmuje przebudowę i zabezpieczenie telekomunikacyjnych 
kabli miedzianych. 

 

 

1.5. Zakres rzeczowy.  
       

 W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:  
• Wymiana słupka kablowego  - 1 szt., 
• Przepięcie kabli rozdzielczych i abonenckich do wymienionego słupka kablowego, 
• Demontaż studni kablowej  - 1 szt., 
• Budowa rurociągu kablowego z kablem miedzianym  - 65 m, 
• Demontaż rurociągu kablowego z kablem miedzianym   - 65 m, 
• Zabezpieczenie istniejących przepustów. 
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2. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  
2.1. Kopia uprawnień budowlanych. 
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2.2. Warunki techniczne i uzgodnienia przebudowy oraz protokół z narady 
koordynacyjnej. 
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3. OPIS TECHNICZNY  
3.1. Stan istniejący. 
 

W stanie istniejącym w zakresie opracowania występuje sieć telekomunikacyjna: 
 Orange Polska S.A. w postaci: 
- rozdzielczej sieci zbudowanej z kabla miedzianego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 

zakończonego w słupku rozdzielczym przy ul. Ligonia pomiędzy posesjami 2 i 4, 
- abonenckiej sieci zbudowanej z kabli miedzianych typu XzTKMXpw 2x2x0,5 

wyprowadzonych ze słupka rozdzielczego przy ul. Ligonia pomiędzy posesjami 2 i 4, 
 
NETIA S.A. w postaci: 
- rozdzielczego kabla miedzianego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 biegnącego wzdłuż 

ulicy Ligonia i zakończonego w słupku rozdzielczym przy posesji nr 4. 
 
 

3.2. Opis projektowanej przebudowy i zabezpieczenia.  
 
W celu usunięcia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano 

przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń.  
Kolidujące fragmenty sieci telekomunikacyjnej należy przebudować zgodnie  

z uzgodnieniem przebudowy sieci wydanym przez ORANGE POLSKA S.A. (nr pisma 
28628/TODDKA/P/2017/JP z dn. 04.05.2017r), uzgodnieniem przebudowy sieci wydanym 
przez NETIA S.A.  (nr pisma E/S/17/20742/MP z dn. 11.04.2017r  oraz uwagami zawartymi 
w wydanym  protokole z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.24.2017 z dnia 04.05.2017r. 

 
Na poszczególnych fragmentach, na których występują kolizje projektuje się 

następujące rozwiązania: 
 
3.2.1. Demontaż kolidującego kabla rozdzielczego i montaż nowego kabla NETII na 

odcinku od studni przy skrzyżowaniu ulic Ligonia/Powstańców Śląskich do słupka 
kablowego przy ul. Ligonia 4. 

− Ze względu na kolizję kabla rozdzielczego pomiędzy studnią przy skrzyżowaniu 
ulic Ligonia/Powstańców Śląskich a słupkiem kablowym przy ul. Ligonia 4  
z planowanym poszerzeniem ulicy odcinek kabla należy zdemontować. 

− Przed demontażem należy ułożyć nowy odcinek kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5 
w rurze typu RHDPE 40/3,7 zgodnie z przebiegiem trasowym odzwierciedlonym 
na podkładzie mapowym. 

− Nowy odcinek kabla należy z jednej strony zakończyć na istniejących łączówkach 
w słupku kablowym a z drugiej w projektowanym złączu XAGA 500 43/8-150  
w studni kablowej wykonując przełączenie bezprzerwowe. 
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3.2.2. Demontaż kolidującej studni kablowej, wymiana słupka kablowego  
i przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich własności ORANGE przy ul. Ligonia 2/4. 

− Ze względu na kolizję studni kablowe ze względu na poszerzenie ulicy należy ją 
zdemontować.  

− Ze względu na istniejące kable sieci rozdzielczej i abonenckiej przechodzące 
przez kolizyjną studnię (rys. 4.2.1) należy wykonać następujące czynności: 
a) wycofać kabla rozdzielcze i abonenckie z istniejącego słupka, 
b) wymienić słupek na większy typu SP-30, 
c) dosztukować odcinek rury od końca istniejącego przepustu do podstawy słupka 
kablowego i wprowadzić do słupka wszystkie kable wykonują w słupku na 
nowych łączówkach złącze przelotowe "na sztywno" w/g rys nr 4.2.2. Miejsce 
połączenia nowej rury z rurą istniejąca należy uszczelnić w sposób zapewniający 
jej ciągłość, 
d)Przewiduje się jedną wstawkę kabla pomiędzy wymienianym słupkiem  
a studnią przy ul. Ligonia 1, gdzie należy zastosować złącze XAGA 500 43/8-150. 

− Prace należy wykonać z możliwie krótką przerwą w dostawie usług.  
 

 
3.2.3. Zabezpieczenie odcinków rur przepustowych w poprzek ul. Ligonia.  
− Dodatkowo należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A120 

cztery przejścia poprzeczne pod ul. Ligonia przedłużając je poza poszerzony pas 
jezdny. 

 
 

 

3.3. Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej.  
 

3.3.1. Budowa kabli sieci rozdzielczej 

Wytyczenie w terenie trasy budowy rurociągu kablowego należy wykonać w oparciu  
o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy użyciu podanych współrzędnych 
geodezyjnych. 

Odcinek rurociągu z kablem rozdzielczym należy budować zapewniając ich 
przykrycie nie mniejsze niż 0,7 m. 

Nowy odcinek kabla rozdzielczego należy ułożyć na 5 centymetrowej warstwie 
podsypki piaskowej, bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 
0,3%. Przed całkowitym zakryciem kabli doziemnych należy na nich ułożyć 10 
centymetrową warstwę piasku, a użyta ziemia do całkowitego zasypania nie powinna 
zawierać kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowę należy wykonywać  
w temperaturze nie niższej niż -10˚ C. 

Do oznaczenia trasy kabli należy użyć taśmy o treści „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY” uło żonej w połowie głębokości ich ułożenia. 
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3.3.2. Montaż złączy kablowych 

Do wykonania złączy kablowych na kablach rozdzielczych należy zastosować 
łączniki żył typu Scotchlok™ UB2A oraz osłony złączowe wzmacniane typu XAGA. 

 

3.4. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

Demontaż istniejącej infrastruktury 
 

L.p. Materiał Jedn. Ilość 
1 Rozdzielczy słupek kablowy (ORANGE) kpl. 1 
2 Studnia kablowa SKR-1 (ORANGE) kpl. 1 
3 Kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurociągu kablowym (NETIA) m 65 

 
Zabezpieczenie istniejących przepustów kablowych  
 

L.p. Materiał Jedn. Ilość 
1 Rura dwudzielna A-120PS m 24,5 

 
 
Montaż nowej infrastruktury  
 

L.p. Materiał Jedn. Ilość 
1 Rura RHDPE 40/3,7 m 65 
2 Rura RHDPEkS 110 m 1,5 
3 Taśma ostrzegawcza "Uwaga kabel telekomunikacyjny" m 65 
4 Złączka do rur fi 110 szt. 2 
5 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 84 
6 Złącze XAGA 500 43/8-150 z kompletem łączników kpl. 2 
7 Rozdzielczy słupek kablowy typu SR30p kpl. 1 
8 Łączówka ZKM 10 par szt. 3 

 
 
 

3.5. Pomiary sieci. 
 

Po przebudowie sieci należy wykonać odbiorcze pomiary końcowe: 
- dla linii miedzianych – prądem stałym oraz tłumienności skutecznej, zbliżno- 

                                                   i zdalnoprzenikowej, 
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3.6. Uwagi końcowe. 
• Prace związane z infrastruktura telekomunikacyjną wykonać zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz z uzgodnionymi z ORANGE POLSKA S.A. i NETIA 
S.A. projektami pod ścisłym nadzorem ich przedstawicieli służb technicznych,  

• Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się  
w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczeniem 
budowie telekomunikacyjnym. 

• Przełączenia wykonać bez przerw w łączności - kable miedziane zrównoleglić na 
obszarze występowania kolizji, lub ograniczając przerwy w łączności do minimum. 

• W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu 
istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego 
przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. 

• Dostosować istniejące studnie kablowe, w zakresie opracowania drogowego, 
do poziomu projektowanych chodników. 

• W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 
naniesionych na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić osoby 
wyznaczone do nadzoru ze strony Operatorów oraz zabezpieczyć rezerwę finansową 
na usunięcie kolizji. 

• Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie 
z projektem, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, wytycznych  
i przepisów BHP oraz PPOŻ. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się  
z usytuowaniem urządzeń podziemnych na zaopiniowanych podkładach 
geodezyjnych. 

• Po zakończeniu prac należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze. 
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4. RYSUNKI  

4.1. Plan  sytuacyjny z projektowaną przebudową urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

4.2. Schemat rozwinięty z projektowaną przebudową urządzeń 
telekomunikacyjnych własności ORANGE. 
 






