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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotowa Droga powiatowa nr 1154 O położona jest w miejscowości Stare Siołkowice, 
w gminie Popielów, powiat oleśnicki, województwo opolskie. Wieś położona jest 20 km na 
północny-zachód od Opola.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej w km 
7+560 do 9+060 wraz z przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej (sieć 
energetyczna, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej). 
Planuje się też odwodnienie nawierzchni drogowych w ciągu ulicy Klapacz w Starych 
Siołkowicach. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni ulicy Klapacz będą 
odprowadzone do projektowanej lub istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Dodatkowo zaprojektowano się remont obiektu mostowego na rzece Brynica, budowę kładki 
dla pieszych – nad rzeką Brynica, rozbudowę przepustu na cieku Fiszerka. 

Inwestycja jest prowadzona wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2015r., 
poz. 2031) i zakończona będzie decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. 
ZRID). 

 

2. Podstawa opracowania 
2.1. UMOWA 

Podstawą prawną opracowanie jest umowa nr 44 / U / 2016 zawarta pomiędzy Zarządem 
Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, a firmą WTU sp. z o.o., 
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 10 na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
dokumentacji przetargowej dla opracowania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O 
Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 
7+560,00 do km 9+060,00". 

 

2.2. MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA  

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nr ZDP.DT.3421-
16/2016.  

− Materiały archiwalne (karty przeglądów, dokumentacje archiw.). 
− Zaktualizowana mapa zasadnicza przeznaczona do celów projektowych w skali 1:500 

z naniesionym istniejącym uzbrojeniem nad- i podziemnym. 
− Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000.  
− Wykaz właścicieli i władających gruntami w strefie projektowanej inwestycji.  
− Mapy geograficzne w skali 1:10000 / 1:25000. 
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− "Raport z przeglądu specjalnego obiektu mostowego - most nad rzeką Brynicą". 
− Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją wyników podłoża dla zadania 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 
miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00", 
wykonana przez firmę GeoSoilTest, 

− Projekt Geotechniczny opracowany przez Grzegorza Sierkę, styczeń 2017 
− Uzgodnienia z Rad Technicznych, które odbyły się w siedzibie Inwestora przy udziale 

Zamawiającego, 
− Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr: 86243/TODDKA/P/2016/AD z dnia 

18.01.2017r. 
− Dane z paszportyzacji Orange S.A. – Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Opolu. 
− Pismo Czarnet Sp.j. (Grupa Multiplay) z dnia 30.12.2016r.  
 

2.3. USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, PRZEPISY, LITERATURA  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2016r. poz. 290 wraz z 
późn. zm.), 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., tekst jednolity z 2015r. z póź. 
zm. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.). 

 

2.4. OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Ulica Klapacz  w Starych Siołkowicach jest drogą powiatową nr 1154. Droga powiatowa 
połączona jest z drogą wojewódzką nr 457 w Starych Siołkowicach, drogami powiatowymi: nr 
1155 w Nowych Siołkowicach, nr 1150 w Nowych Siołkowicach, nr 1348 w Kuźnicy 
Katowskiej. Ul. Klapacz w Starych Siołkowicach łączy się z następującymi drogami 
gminnymi, ulicami: Michała, Warszawską, Wacława, Młyńską, 1-go Maja, Łączną, Nową, 
Zieloną.  
W pasie drogowym zlokalizowane są sieci telekomunikacyjne własności: Orange Polska S.A. 
– kable ziemne, kanalizacja kablowa, słupy kablowe wraz z liniami napowietrznymi oraz 
Czarnet Sp.j. (Grupa Multiplay) – światłowodowe linie napowietrzne wraz z przyłączami, 
złączami i zapasami kabli umieszczone na słupach elektroenergetycznych Tauron S.A. 
 

2.5. STAN PROJEKTOWANY  

Inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. obejmuje: 

− budowę rur obiektowych typu RHDPEp 110/6,3 metodą przewiertu sterowanego pod 
rzeką, 

− układanie kabli ziemnych typu XzTKMXFtlx 10x4x0,8 i XzTKMXpw 5x4x0,5, 
− przełożenie istniejącej linii napowietrznej ze słupów kablowych, 
− zabezpieczenie ochronną rurą dwudzielną istniejących kabli ziemnych, 
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− likwidacja istniejącego kabla ziemnego. 

Inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej Czarnet Sp.j. (Grupa Multiplay) obejmuje: 

− przełożenie istniejącej, światłowodowej linii napowietrznej na nowoprojektowane 
słupy elektroenergetyczne. Szczegółowa przebudowa sieci elektroenergetycznej 
znajduje się w opracowaniu branży instalacji elektrycznej. 

 

2.6. OPIS TECHNICZNY  

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1154 w miejscowości Stare Siołkowice, 
przebudowana będzie istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna Orange S.A. : 

1. Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów 
kontrolnych. 

2. Kolizja w rejonie rzeki Brynica w km 7+840. Kolizja z kablami ziemnymi typu: XzTKMXFtlx 
10x4x0,8 i XzTKMXpw 5x4x0,5. W tym celu należy poprowadzić kable XzTKMXFtlx 
10x4x0,8 i XzTKMXpw 5x4x0,5 o długości L=40m pod projektowanymi przyczółkami mostu i 
rzeką Brynica w rurze obiektowej typu RHDPEp 110/6,3 metodą przewiertu sterowanego 
(rzędna 141,68 m n.p.m w osi rzeki), zgodnie z załączonym przekrojem poprzecznym (rys. 
3). Na pozostałym odcinku kable układać w ziemi, a we wskazanych miejscach na planie 
sytuacyjnym (rys. 2.3) projektuje się wykonanie złączy ziemnych.  

3. Kolizja linii napowietrznej. W związku ze zmianą lokalizacji słupa elektroenergetycznego 
przy ul. Klapacz (w km 1+450), na którym podwieszone są przyłącza telekomunikacyjne do 
budynków nr 108 i nr 110 oraz ze względu na wystarczającą długość istniejącej linii 
napowietrznej wykonać przełożenie linii na nowo projektowany słup elektroenergetyczny, 
zgodnie ze stanem istniejącym. Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych 
przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 2.3. 

4. Na skrzyżowaniach z przebudowywaną drogą i pod projektowanymi wjazdami należy 
istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną zgodnie z 
planem sytuacyjnym rys. 2.1 – 2.3.  

5. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami 
stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony.  

6. Przed przystąpieniem do zaciągania nowych kabli należy sprawdzić drożność i szczelność 
nowowykonanej kanalizacji kablowej – w razie konieczności dokonać udrożnienia odcinków. 

7. Przebudowę kabli należy wykonać po wybudowaniu w całości odcinków. Po wykonaniu 
zrównoleglenia i sprawdzeniu prawidłowości dokonanych połączeń można przystąpić do 
wyłączenia z równoległości kabli miedzianych przeznaczonych do demontażu. 

8. Po wyłączeniu z równoległości istniejących kabli miedzianych można przystąpić do ich 
demontażu. Zdemontowane odcinki kabli należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
inwestora. 
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9. Rury powinny być układane na głębokości minimum 0,7 m poniżej poziomu gruntu, na 
głębokości co najmniej 1,0 m pod drogami. Przebieg kabli i rur powinien zostać oznaczony 
taśmą ostrzegawczą na głębokości 0,4 m. Rury kanalizacji technicznej w wykopie należy 
układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Ułożone warstwy rur należy przysypać 
warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a następnie dopiero 
zasypywać warstwą rodzimego gruntu.   

10. Projektowane kable i złącza należy oznaczyć za pomocą przywieszek identyfikacyjnych. 
Przywieszki identyfikacyjne powinny być wykonane w sposób estetyczny, gwarantujący ich 
trwałość. Przywieszki identyfikacyjne należy mocować do kabla i złączy za pomocą wiązadeł 
uniemożliwiając ich przemieszczanie się. 

11. Dokonać pomiaru kabli miedzianych linii wieloparowych w celu sprawdzenia zgodności 
jej wykonania z wymaganiami norm. Wyniki pomiarów wybudowanej linii kablowych powinny 
być zawarte w dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarów i badań 
wymaganych pomiarów technicznych. Dokonać pomiarów końcowych prądem stałym, 
pomiarów tłumienności skutecznej, pomiarów tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowy. 

12. Po zakończeniu prac należy usunąć nadmiary rur i kabli telekomunikacyjnych z 
przebudowywanych odcinków. 

 

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1154 w miejscowości Stare Siołkowice, 
przełożona będzie istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna Czarnet Sp. j (Grupa 
Multiplay) : 

1. Kolizja światłowodowej linii napowietrznej – słupy energetyczne nr 1102-1103. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupów energetycznych nr: 1102 (przy ul. Klapacz 41) i 1103 
(przy skrzyżowaniu ul. Klapacz z ul. Łączną), na których podwieszone są kable 
światłowodowe wraz z przyłączami do budynków nr 41, 46 oraz ze względu na 
wystarczającą długość istniejącej linii napowietrznej wykonać przełożenie istniejącej linii na 
nowo projektowane słupy energetyczny, odtwarzając stan istniejący. Na projektowany słup nr 
1103 przełożyć istniejącą mufę wraz z zapasem kabli. W związku z wydłużeniem nowej linii 
przyłącza o ok. 0,5m do budynku nr 46, można skorzystać za zgodą właściciela z zapasu 
umieszczonego wewnątrz budynku nr 46 lub skorzystać z zapasu kabla znajdującego się na 
słupie nr 1103. Istniejącą sieć światłowodową odtworzyć zachowując dotychczasową 
wysokość zawieszenia sieci teletechnicznej. 

Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych przedstawiono na planie 
sytuacyjnym rys. 2.1. 

2. Kolizja światłowodowej linii napowietrznej – słupy energetyczne nr 1106-1108-1109. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupów energetycznych nr: 1106 (przy ul. Klapacz 53), 1108 
(przy ul. Klapacz 57) i 1109 (przy ul. Klapacz 61), na których podwieszone są kable 
światłowodowe wraz z przyłączami do budynku nr 60 i budynku szkoły oraz ze względu na 
wystarczającą długość istniejącej linii napowietrznej wykonać przełożenie istniejącej linii na 
nowo projektowane słupy energetyczny, odtwarzając stan istniejący. Na projektowany słup nr 
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1106 przełożyć istniejącą mufę wraz z zapasem kabli. W przypadku wydłużenia nowej linii 
światłowodu lub/i przyłącza do budynku nr 60, przyłącza do budynku szkoły, można 
skorzystać z zapasu kabli znajdujących się na słupie nr 1106. Istniejącą sieć światłowodową 
odtworzyć zachowując dotychczasową wysokość zawieszenia sieci teletechnicznej. 

Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych przedstawiono na planie 
sytuacyjnym rys. 2.1. 

3. Kolizja światłowodowej linii napowietrznej – słup energetyczny nr 512. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupa energetycznego nr 512 (przy ul. Klapacz 101), na 
którym podwieszone są kable światłowodowe wraz z przyłączami do budynku nr 93, 101 i 
106 oraz ze względu na wystarczającą długość istniejącej linii napowietrznej wykonać 
przełożenie istniejącej linii na nowo projektowany słup energetyczny, odtwarzając stan 
istniejący. Na projektowany słup rozgałęźno-przelotowo-przelotowy nr 512 przełożyć 
istniejącą mufę wraz z zapasem kabli. W przypadku wydłużenia nowej linii światłowodu lub/i 
przyłącza do budynków można skorzystać z zapasu kabli znajdujących się na słupie nr 512. 
Istniejącą sieć światłowodową odtworzyć zachowując dotychczasową wysokość zawieszenia 
sieci teletechnicznej. 

Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych przedstawiono na planie 
sytuacyjnym rys. 2.2. 

4. Kolizja światłowodowej linii napowietrznej – słup energetyczny nr 522. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupa energetycznego nr 522 (przy ul. Klapacz 110), na 
którym podwieszony jest kabel światłowodowy oraz ze względu na wystarczającą długość 
istniejącej linii napowietrznej wykonać przełożenie istniejącej linii na nowo projektowany słup 
energetyczny wirowany nr 522, odtwarzając stan istniejący. Istniejącą sieć światłowodową 
odtworzyć zachowując dotychczasową wysokość zawieszenia sieci teletechnicznej. 

Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych przedstawiono na planie 
sytuacyjnym rys. 2.2. 

HARMONOGRAM PRAC (wg uzgodnień branży energetycznej). 

Szczegółowy harmonogram prac zostanie przestawiony na etapie wykonawstwa. Przewiduje 

się łącznie maksymalnie trzy dni wyłączeń 8-9 godzinnych istniejącej linii napowietrznej w 

celu przebudowy kolidujących słupów energetycznych.  

1 dzień - (przebudowa kolizji Klepacz nr 41-50) 

2 dzień - (przebudowa kolizji Klepacz nr 53-61) 

3 dzień - (przebudowa kolizji Klepacz nr 101, 110) 
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2.7. ZESTAWIENIE   

Zestawienie zbiorcze przebudowy Orange S.A.: 

� Przewiert sterowany 1x RHDPEp 110/6,3 – 33,0 m 
� Kabel XzTKMXFtlx 10x4x0,8  – 40,0 m 
� Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 – 40,0 m 
� Rura dwudzielna 1x fi 120 – 201,0 m 
� Demontaż kabli miedzianych ziemnych – 88,0 m 
 

Zestawienie zbiorcze przeło żenia sieci Czarnet Sp. j (Grupa Multiplay): 

Przełożenie istniejącej linii światłowodowej napowietrznej wraz z przyłączami do budynków o 
łącznej długości 466 m. 

 

2.8. UWAGI KOŃCOWE   

1. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac. 

2. O pracach należy powiadomić z wyprzedzeniem 14-dniowym Orange S.A., pisemnie i 
mailowo (m.nielacny@multiplay.pl) z wyprzedzeniem minimum 30-dniowym firmę Czarnet 
Sp. j. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek oraz przed przystąpieniem do prac należy 
wystąpić do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach służb o pełnienie nadzoru 
technicznego nad wykonywanymi pracami. 

3. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 
należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej/budowanej sieci Orange S.A., Czarnet Sp. 
j. 

4. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 
zgodnie z normami, a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod 
nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange S.A., Czarnet Sp. j. 

5. Projekt został opracowany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi 
przedstawionymi przez Orange S.A. i Czarnet Sp. j. oraz na podstawie danych i informacji 
otrzymanych od pracowników Orange S.A., Czarnet Sp. j. 

6. Pracę w obrębie kabli telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny od 
zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej kanalizacji 
jak i kabli ziemnych nie ma innych urządzeń podziemnych prace można na odcinku bez 
uzbrojenia wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń podziemnych prace należy 
wykonywać ręcznie, wykonując odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z aktualna mapą geodezyjną uzbrojenia 
podziemnego, uwagami zawartymi w protokole ZUDP. 

7. W przypadku uszkodzenia kabla własności Czarnet Sp. j. bez powiadamiania i 
uzgodnienia przebudowy, kosztem naprawy i ewentualnymi udokumentowanymi 



 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                     str. 10 

PROJEKT WYKONAWCZY- TOM 5 BRAN ŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka 

w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

roszczeniami klientów za przerwy w transmisji wynikające z wyłączenia sygnału będzie 
obciążony Inwestor. 

8. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 
uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

9. Wymagane jest przestrzeganie warunków podanych w w/w pismach oraz należy stosować 
się do zaleceń instytucji, które zastrzegały sobie prawo zgodnie z załączonym protokołem 
ZUDP. Projektowane zmiany sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej/projektowanej przez 
Orange S.A., Czarnet Sp. zostały przedstawione na załączonych planach zagospodarowania 
terenu. 

10. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne 
przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację 
powykonawczą.  

11. Przewiert, rury dwudzielne i kable ziemne należy przed zasypaniem zgłosić do 
zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez 
przedstawiciela Orange S.A. 

12. Odbiór przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi być 
potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z 
ramienia Orange S.A. 

13. Wybudowaną kanalizację kablową i kable telekomunikacyjne należy przekazać 
właścicielowi sieci. 

14. Zdemontowane urządzenia telekomunikacyjne przekazać właścicielowi sieci.  

15. Planowane prace nie mogą powodować przemieszczenia, osiadania i przerwania 
urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu. 

16. Wykopy powinny być zabezpieczone (oszalowane) przed obsunięciem się ziemi. 

 

2.9. WYKAZ NORM   

[1] ZN-96/TPSA-002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

[2] ZN-96/TPSA-004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. Ogólne wymagania. 

[3] ZN-96/TPSA-005 - Kable optotelekomunikacyjne jednodomowe dalekosiężne. 
Wymagania i badania. 

[4] ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

[5] ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

[6] ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe   
przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania 
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[7] ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 

[8]   ZN-10/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

[9]  ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Taśmy ostrzegawcze i 
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

[10]  ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 
miedzianych. Ogólne wymagania techniczne. 

[11]  ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 
międzycentralowe. 

[12]  ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

[13]   ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. 
Wymagania i badania. 

[14]  ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

[15]  ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

[16] Norma PN-E-05100-1 – dotyczy przebudowy słupów i linii napowietrznej.  
[17] Norma PN-EN-50423-1 – dotyczy przebudowy słupów i linii napowietrznej. 
 

 

II. OPINIE, UZGODNIENIA 
 

1. Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr: 86243/TODDKA/P/2016/AD z dnia 

18.01.2017r.  

2. Warunki techniczne Czarnet Sp.j. z dnia 30.12.2016r. 

3. Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr: 14883/TODDKA/P/2017/AD z dnia 16.03.2017r. 

4. Uzgodnienie Czarnet Sp.j. z dnia 04.04.2017r. 
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

1. Plan orientacyjny (skala 1:10 000) 

2.1   Plan sytuacyjny (skala 1:500) 

2.2   Plan sytuacyjny (skala 1:500) 

2.3   Plan sytuacyjny (skala 1:500) 

3 Przekrój poprzeczny (skala 1:100/100) 

 


