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WYKAZ PROJEKTU  
 

1. Metryka projektu, 

2. Wykaz projektu, 

3. Pismo w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę istniejących sieci 

teletechnicznych w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej w 

miejscowości Węgry na odcinku od Przedszkola do ul. Kotorskiej, wydane przez TP S.A. Dział 

Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu, znak: TOTSSCU/AD.75771-215/2012 z dnia 

10.02.2012 r., 

4. Opinia nr GK.6630.220.2012 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 21.03.2012 r., wydana 

przez PZUDP Powiatu Opolskiego, 

5. Opis techniczny. 

 
 

SPIS RYSUNKÓW 

 
1. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – plan przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci 

teletechnicznych – rys. nr 1, 

2. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – plan przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci 

teletechnicznych – rys. nr 2, 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O  
– ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry  

na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
              projektant: mgr inŜ. K. Giesa 

 
- 3 - 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O  
– ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry  

na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
              projektant: mgr inŜ. K. Giesa 

 
- 4 - 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O  
– ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry  

na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
              projektant: mgr inŜ. K. Giesa 

 
- 5 - 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O  
– ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry  

na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
              projektant: mgr inŜ. K. Giesa 

 
- 6 - 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O  
– ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry  

na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
              projektant: mgr inŜ. K. Giesa 

 
- 7 - 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O  
– ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry  

na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
              projektant: mgr inŜ. K. Giesa 

 
- 8 - 

OPIS TECHNICZNY  

 
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowę i zabezpieczenie 
istniejących sieci teletechnicznych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej 
(budowa chodnika) w miejscowości Węgry na odcinku od Przedszkola do ul. Kotorskiej. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora,  
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, 
- warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci teletechnicznych, 
- koordynacja międzybranŜowa, 
- dokumentację opracowano na podstawie   Norm Zakładowych TP S.A.: 

• ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-03/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne 
jednomodowe liniowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i 
badania. 

• ZN-05/TPSA-044 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 
jednomodowych. 

• ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Osłony złączy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i 
badania. 

• ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Osprzęt do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na 
podbudowie telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne”. 

• ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN –10 TPS.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania.   
• ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.  
• ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania.  
• ZN-05/TPSA-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki Ŝył. Wymagania i badania.  
• ZN-11/TPSA-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Osłony złączowe - termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania.  
• ZN-05/TPSA-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Łączówki  i zespoły łączówkowe 

,kablowe i przełącznicowe.  Wymagania  i badania.  
• ZN-05/TPSA-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.  
• ZN-10/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetęŜeniami 
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(ochronniki). Wymagania i badania.  
• ZN-10/TPSA-037. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. 

Wymagania i badania. 
Wszystkie prace wykonywane przez Operatora na terenie obiektów i urządzeń TP S.A. muszą 
spełniać wymogi wyŜej wymienionych Norm Zakładowych TP i być wykonywane 
wyłącznie pod nadzorem pracowników Telekomunikacji Polskiej. 

 
3. Zakres opracowania.  

Opracowanie niniejsze obejmuje: 
- Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych kablowych. 
- Przebudowę istniejących sieci teletechnicznych napowietrznych. 
 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych kablowych. 

4.1. Zakres rzeczowy.  
A. Projektowana przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych kablowych w 

ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej w miejscowości Węgry na 
odcinku od Przedszkola do ul. Kotorskiej, 

 
- Projektowana przebudowa istniejących kabli teletechnicznych. 
 

Wyszczególnienie Kmkable 

PrzełoŜenie istniejącego kabla teletechnicznego ziemnego na skrzyŜowaniu z wjazdem do 
posesji nr 20a, na odc. 8,5 m. 0,0085 

PrzełoŜenie istniejącego kabla teletechnicznego ziemnego spod projektowanego krawęŜnika 
jezdni do chodnika na wysokości posesji nr 29a, na odc. 36,5 m. 0,0365 

PrzełoŜenie istniejącego kabla teletechnicznego ziemnego w miejscu kolizji z projektowaną 
kanalizacją deszczową na wysokości posesji nr 32, na odc. 29,0 m. 0,029 

PrzełoŜenie istniejącego kabla teletechnicznego ziemnego w rejonie przebudowywanego 
skrzyŜowania ul. Opolskiej z ul. Średnią, na odc. 46,0 m. 0,046 

Razem 0,12 

 
- Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych ziemnych, 
 

Wyszczególnienie Kmkan Kmotw 

Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A 110 PS na istniejących kablu ziemnym 
teletechnicznym w miejscu skrzyŜowania w projektowanymi wjazdami na posesję nr 
20a, o dł. 5,0 m., 4,5 m. i 5,0 m. 

0,0145 0,0145 

Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A 110 PS na istniejących kablu ziemnym 
teletechnicznym w miejscu skrzyŜowania w projektowaną kanalizacją deszczową na 
wysokości posesji nr 20a, 22, 24, 26 i 28 w m. Węgry, o dł. 6 x 1,5 m. 

0,009 0,009 

Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A 110 PS na istniejących kablu ziemnym 
teletechnicznym w miejscu skrzyŜowania w projektowanymi wjazdami na posesję nr 
27 i 29a, o dł. 7,5 m., 9,5 m. i 7,5 m. 

0,0245 0,0245 

Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A 110 PS na istniejących kablu ziemnym 
teletechnicznym w miejscu skrzyŜowania w projektowanym wjazdem na posesję nr 
32, o dł. 5,5 m. i 5,0 m. 

0,0105 0,0105 

Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A 110 PS na istniejących kablu ziemnym 
teletechnicznym w miejscu skrzyŜowania w projektowanymi wjazdami na posesje od 
skrzyŜowania z ul. Młyńską do skrzyŜowania z ul. Kotorską, o dł. 19,5 m., 11,0 m., 
3x7,5 m., 9,5 m., 5,5 m., 4,0 m., 4,5 m., 3x6,0 m., 5,5 m., 6,5 m. i 2x5,5 m. 

0,1175 0,1175 

Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A 110 PS na istniejących kablu ziemnym 
teletechnicznym w miejscu skrzyŜowania z ul. Opolską, o dł. 9,5 m., 7,0 m. i 9,0 m. 0,0255 0,0255 
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Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A 110 PS na istniejących kablu ziemnym 
teletechnicznym w miejscu skrzyŜowania z ul. Średnią, o dł. 9,0 m. 0,009 0,009 

Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A 110 PS na istniejących kablu ziemnym 
teletechnicznym w miejscu skrzyŜowania w projektowaną kanalizacją deszczową na 
wysokości posesji nr 30, 32, 32b, 36 i 38, o dł. 6 x 1,5 m. 

0,009 0,009 

Razem 0,2195 0,2195 

 
4.1. Technologia robót. 

Normy regulujące sposób wykonania urządzeń podziemnych zawarte są w BN-73/08984-05 pt. 
„Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania” oraz w 
BN-89/8984-17/03 pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe, ogólne wymagania i badania”. 
Normy powyŜsze naleŜy stosować w zakresie nie kolidującym z norami podanymi w punkcie 2 opisu. 

W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych, rys. nr 1 i 2 przedstawiono jego projektowany zakres. 
 

4.1.1. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych kablowych. 
Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi przebudowy i w związku z przebudową drogi 

powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej w miejscowości Węgry na odcinku od Przedszkola do ul. 
Kotorskiej, wynikła konieczność przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych kablowych. 

W tym celu naleŜy: 
1. w zakresie przebudowy istniejących sieci teletechnicznych ziemnych  
- przełoŜyć istniejący kabel teletechniczny ziemny na skrzyŜowaniu z wjazdem do posesji nr 20a, na 

odcinku 8,5 m., 
- przełoŜyć istniejący kabel teletechniczny ziemny spod projektowanego krawęŜnika jezdni do 

chodnika na wysokości posesji nr 29a, na odcinku 36,5 m., 
- przełoŜyć istniejący kabel teletechniczny ziemny w rejonie przebudowywanego skrzyŜowania 

ul. Opolskiej z ul. Średnią, na odcinku. 46,0 m., 
- całość prac związanych z przebudową istniejących kabli teletechnicznych wykonać w sposób 

bezprzerwowy, 
 
2. w zakresie zabezpieczenia istniejących kabli teletechnicznych ziemnych 
- w miejscu skrzyŜowania w projektowanymi wjazdami na posesję nr 20a, zabezpieczyć istniejący 

kabel teletechniczny ziemny rurami dwudzielnymi typu A110PS o długościach 5,0 m., 4,5 m. i 
5,0 m., 

- w miejscu skrzyŜowania w projektowaną kanalizacją deszczową na wysokości posesji nr 20a, 
22, 24, 26 i 28, zabezpieczyć istniejący kabel teletechniczny ziemny rurami dwudzielnymi typu 
A110PS o długościach 6x1,5 m., 

- w miejscu skrzyŜowania w projektowanymi wjazdami na posesję nr 27 i 29a, zabezpieczyć 
istniejący kabel teletechniczny ziemny rurami dwudzielnymi typu A110PS o długościach 7,5 m., 
9,5 m. i 7,5 m., 

- w miejscu skrzyŜowania w projektowanym wjazdem na posesję nr 32, zabezpieczyć istniejący 
kabel teletechniczny ziemny rurami dwudzielnymi typu A110PS o długościach 5,5 m. i 5,0 m., 

- w miejscu skrzyŜowania w projektowanymi wjazdami na posesje od skrzyŜowania z ul. Młyńską 
do skrzyŜowania z ul. Kotorską, zabezpieczyć istniejący kabel teletechniczny ziemny rurami 
dwudzielnymi typu A110PS o długościach 19,5 m., 11,0 m., 3x7,5 m., 9,5 m., 5,5 m., 4,0 m., 4,5 
m., 3x6,0 m., 5,5 m., 6,5 m. i 2x5,5 m., 

- w miejscu skrzyŜowania z ul. Opolską, zabezpieczyć istniejący kabel teletechniczny ziemny 
rurami dwudzielnymi typu A110PS o długościach 9,5 m., 7,0 m. i 9,0 m., 

- w miejscu skrzyŜowania z ul. Średnią, zabezpieczyć istniejący kabel teletechniczny ziemny 
rurami dwudzielnymi typu A110PS o długości 9,0 m., 

- w miejscu skrzyŜowania w projektowaną kanalizacją deszczową na wysokości posesji nr nr 30, 
32, 32b, 36 i 38, zabezpieczyć istniejący kabel teletechniczny ziemny rurami dwudzielnymi typu 
A110PS o długościach 6x1,5 m., 
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Szczegółowy zakres przebudowy i zabezpieczenia przedstawiony został został na planach sytuacyjnych 

rys. nr 1 i 2.  
 

5. Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych napowietrznych. 
5.1. Zakres rzeczowy.  

 
B. Projektowana przebudowa istniejącej linii teletechnicznej napowietrznej w ciągu drogi powiatowej 

nr 1770 O – ul. Opolskiej w miejscowości Węgry, 
 
- Projektowana przebudowa istniejącej linii teletechnicznej napowietrznej. 
 

Wyszczególnienie Kmkable 

Przepięcie istniejącego kabla teletechnicznego napowietrznego rozdzielczego  0,055 
Przepięcie istniejącego kabla teletechnicznego napowietrznego abonenckiego  0,054 

Razem 0,109 
 

5.2. Technologia robót. 

Normy regulujące sposób wykonania urządzeń podziemnych zawarte są w BN-73/08984-05 pt. 
„Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania” oraz w 
BN-89/8984-17/03 pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe, ogólne wymagania i badania”. 
Normy powyŜsze naleŜy stosować w zakresie nie kolidującym z norami podanymi w punkcie 2 opisu. 

W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych nr 1 i 2 przedstawiono jego projektowany zakres. 
 

5.2.1. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. 
Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi przebudowy i w związku z przebudową drogi 

powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej w miejscowości Węgry na odcinku od Przedszkola do ul. 
Kotorskiej, wynikła konieczność przebudowy istniejącej linii napowietrznej teletechnicznej. 

W tym celu naleŜy:  
1. w zakresie przebudowy istniejącej linii teletechnicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O – ul. 

Opolskiej w rejonie skrzyŜowania z ul. Szkolną; 
- odpiąć tymczasowo z istniejącego słupa telefonicznego przewidzianego do przebudowy 

istniejące kable teletechniczne,  
- odkopać na odcinku 1,0 m istniejący kabel teletechniczny biegnący do łączówki na istniejącym 

słupie telefonicznym rozkracznym przewidzianym do przebudowy, 
- przebudować istniejący słup telefoniczny rozkraczny na projektowany słup bliźniaczy 

telefoniczny o wys. 7,0 m, zamontowany na szczudle betonowym, stawiając go poza 
projektowanym chodnikiem w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, 

- przepiąć na przebudowany słup telefoniczny istniejące kable teletechniczne rozdzielczy i 
abonenckie biegnące wzdłuŜ drogi powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej, wraz z istniejącą 
łączówką, która naleŜy zabudować na projektowanym słupie bliźniaczym, 

- wprowadzić na projektowany słup bliźniaczy istniejący kabel teletechniczny abonencki, a 
biegnący do przełoŜonej łączówki, 

- całość prac związaną z przebudową istniejących kabli teletechnicznych napowietrznych 
wykonać w sposób bezprzerwowy oraz po uprzednim zgłoszeniu rozpoczęcia robót zgodnie z 
punktem nr 13 wydanych warunków przebudowy nr TOTSSCU/AD.75771-215/2012 z dnia 
10.02.2012 r., 

 
Szczegółowy zakres przebudowy przedstawiony został na planach sytuacyjnych rys. nr 1 i 2.  
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– ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry  

na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
              projektant: mgr inŜ. K. Giesa 
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6. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót naleŜy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, przy 
zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela słuŜb 
telekomunikacji, TP S.A. Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu,  

- w przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń naleŜy ustalić 
uŜytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela uŜytkownika, 

- Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zdać magazyn TP S.A. w Opolu,  
- Po zakończeniu robót instalacyjno - montaŜowych naleŜy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na mapy geodezyjne naleŜy je zabezpieczyć i powiadomić osoby wyznaczone do 
nadzoru ze strony TP S.A.  

 
 

                                                                                                          Opracował:  
 
 


