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WYKAZ PROJEKTU 

 

1. Strona tytułowa, 

2. Wykaz projektu, 

3. Pismo w sprawie warunków usunięcia kolizji projektowanej rozbudowy drogi powiatowej 

Nr 1756  wydane przez Orange Polska Hurt  Zarządzanie Zasobami  Sieci i IT  , Wydział 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w  Opolu  , znak: 

TTISILU/2404/P/2021/AD z dnia 02.02.2021r  

4. Pismo w sprawie warunków usunięcia kolizji projektowanej rozbudowy drogi powiatowej 

wydane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu  znak: WSzWOpole-

WO.0732.31.2021 z dnia 10.08.2021r  

5. Opis techniczny. 

 

RYSUNKI 

 

1. Plan sytuacyjny  - rys szt.1.1 do 1.3 

2. Schemat ideowy przebudowy kabla światłowodowego OW2 682604 operatora Orange - rys 

nr 2 

3. Schemat ideowy połączeń włókien światłowodowych w złączu ZZ1 i ZZ2   - rys nr 3 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Temat. 

                  Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy  przebudowy i 

zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych . Powyższy zakres robót wynika z 

projektowanej Rozbudowa drogi powiatowej nr 1756 Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś 

od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu wraz z rozbudową drogi do bramy głównej 

jednostki wojskowej w Polskiej Nowej Wsi. 

2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Inwestora,  

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

-  warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych wydane 

przez operatora  Orange Polska , 

- warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych wydane 

przez operatora  Inea Spółka Akcyjna, 

- warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych wydane 

przez operatora Operator WSS  

- warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych wydane 

przez operatora  FIBREHOST     

- koordynacja międzybranżowa, 

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 

-   dokumentację opracowano na podstawie   Norm Zakładowych TP S.A.: 

 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne .Ogólne wymagania techniczne  

 ZN-93/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne  .Linie 

optotelekomunikacyjne .Ogólne wymagania techniczne  

 ZN-01/TP S.A.-003Sprzet telekomunikacyjny .Datownik. Napisy i oznaczenia  

 ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i 

skrzyżowania linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogólne 

wymagania i badania. 

 ZN-14/TP SA-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe . Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych  . 

Wymagania i badania 

 ZN –96/ TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne 

wymagania techniczne 

 ZN-96/TPS.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna. Wymagania i badania 

 ZN-96/TPS.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Kanalizacja wtórna 

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

 ZN-15/OPL.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Elementy kanalizacji 

Wymagania i badania 

 ZN –10/ TPS.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania 

 ZN –10/ TPS.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Studnie kablowe. 

Wymagania i badania 

 ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe .Taśmy ostrzegawcze i 
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ostrzegawczo-lokalizacyjne . Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe,  

oznaczeniowo -pomiarowe. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych   miedzianych. Wymagania i badania.  

 ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe 

abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Telekomunikacyjne 

kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i 

badania.  

 ZN-05/TPSA-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. 

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-12/TPSA-035. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przyłącza abonenckie i 

sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania  .  

 ZN-13/TPSA-036. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe. Urządzenia ochrony 

ludzi i sieci telekomunikacyjnych przed przepięciami i przewężeniami . 

Wymagania i badania.  

 ZN-10/TPSA-037. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-038. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przełącznica cyfrowa 

symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. 

 ZN-97/TPSA-040. Zakładowy katalog nakładów rzeczowych . 

Telekomunikacyjnie sieci miejscowe 

  ZN-05/TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy 

wewnętrzne zabezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania. 

  ZN-00/TPS.A.-042 Karty telekomunikacyjne .Elektroniczna karta stykowa. 

Podstawowe wymagania i badania. 

 ZN-13/OPL-046. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Szafy zewnętrzne do 

zastosowań telekomunikacyjnych  . Wymagania i badania. 

 ZN-06/OPL-047. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przełącznice główne PG 

(MDF)  . Wymagania i badania. 

 ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 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 (Mon. Pol. Nr 13 poz. 95) 

Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawcę zabezpieczenia istniejącej  sieci na 

terenie obiektów  i urządzeń  Telekomunikacji muszą spełniać wymogi wyżej 

wymienionych Norm Zakładowych TP  i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem 

pracowników Telekomunikacji ORANGE Polska , Inea Spółka Akcyjna, Operator WSS               

i operatora  FIBREHOST     
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3. Zakres opracowania.  

Opracowanie niniejsze obejmuje: 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych, obejmującej:. 

= przebudowa istniejących kabli światłowodowych 

= przebudowa istniejących linii kablowych magistralnych, rozdzielczych 

= zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 

4. 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 powyższe należy stosować w zakresie nie kolidującym            

z zarządzeniami Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz                

z zarządzeniem nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dn. 16.12.1996 r.( załączniki nr 1  37). 

W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych rys. nr 1.1 do 1.12 przedstawiono jego 

projektowany zakres. 

5.  Przebudowa i zabezpieczenie  istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

Operatora Orange Polska S.A.  

5.1. Zakres rzeczowy.  
     Projektowane odcinki kabli miedzianych. 

Wyszczególnienie        kmkab 

 

     kmppar 

 

XzTKMXpwFtlx 10x4x0.5        0,215         4,3 

XzTKMXpwFtlx 25x4x0.6        0,195            9,75 

XzTKMXpwFtlx 35x4x0.5       0,047           3,29 

XzTKMXpwn 35x4x0.5       0,030          2,1 

XzTKMXpwFtlx 250x4x0.8       0,540       270,0 

Razem       1,027        289,44 

 

     Projektowane rury osłonowe dla kabli światłowodowych. 
 

Wyszczególnienie             km 

 1 x osłona rurowa wtórna dla światłowodu HDPE 40/3,7            0,465 

Razem            0,465 

 

Projektowany odcinek kabla światłowodowego. 
 

Relacja światłowodu Typ kabla Długość trasowa 

[km] 

Długość trasowa 

z zapasami [km] 

Długość 

optyczna [km] 

Zasobnik ZZ1 –zasobnik  

ZZ2  
światł. OW2 68260 

Z-XOTKTsd 48J 

0,465 0,515 0,520 

Razem 0,465 0,515 0,520 
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6. Przebudowa sieci . 

Zgodnie z podanymi warunkami wydanymi przez operatora sieci telekomunikacyjnej 

Orange Polska i w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 5716P  wynikła konieczność 

przebudowy istniejących kabli  telekomunikacyjnych.  

6.1.  Przebudowa kabla światłowodowego OW2 68260 48J typu Z-XOTKTsd 48J w rurze 

HDPE 40/3,7 w KM 1+350 do KM 1+777. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi od operatora kabla światłowodowego na odcinku  

przebudowywanej drogi zachodzi konieczność przełożenia istniejącego rurociągu z kablem 

światłowodowym.  W tym celu należy wykonać: 

- ułożyć odcinek rury HDPE 40/3,7 na odcinku 465 w miejscu wskazanym na planie 

pomiędzy punktami  

-   w nowo ułożony rurociąg kablowy  należy zaciągnąć kabel światłowodowy Z-

XOTKTsd 48J o długości 515m 

-    istniejący światłowód XOTKTsd 48J  rozciąć w punkcie wskazanym na planie    i 

wycofać do miejsca projektowanej zabudowy zasobnika ziemnego ZZ1. 

     Na istniejącym światłowodzie przygotować zapas kablowy około 25 m w 

projektowanym zasobniku ziemnym  ZZ1.   

-    istniejący światłowód XOTKTsd 48J rozciąć w punkcie rozciąć w punkcie wskazanym 

na planie  i wycofać do miejsca projektowanej zabudowy zasobnika ziemnego ZZ2. Na 

istniejący światłowodzie przygotować zapas kablowy około 25 m w projektowanym 

zasobniku ziemnym ZZ2.   

-    połączyć poprzez mufy przelotowe  nowo wciągnięty światłowód XOTKTsd 48J  z 

istniejącym światłowodem XOTKTsd 48J   . Projektuje się mufy kablowe FOSC 400B4 

z osłoną doziemną firmy Raychem. Wykonać spawania włókien zgodnie z schematem 

rysunkiem nr 2. Po spawaniu mufę zamknąć. Mufę kablową zabudować w zasobnikach 

ziemnych ZK-1 (ZZ1 i ZZ2) .  

6.2. W zakresie przebudowy istniejącego kabla rozdzielczego XzTKMXpwFtlx 25x4x0.6 - 

KOMPRACHCICE/002A.01D/003/0105P/02- w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej z 

ulicą Kościelną . 

          W ramach przebudowy drogi zakłada się przełożenie istniejącego kabla rozdzielczego po 

nowej trasie nie kolidującej z projektowana przebudową drogi .  W ramach przebudowy  należy 

wykonać: 

         - ułożyć odcinek linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,5 -  KOMPRACHCICE 

/002A.01D/003/0105P/02 - 195m 

- Projektowany kabel połączyć z istniejącym kablem (zrównoleglić)  w sposób 

bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem. 

Przebudowę linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu  

-   po przełączeniu istniejący nieczynny odcinek linii kablowej w projektowanych mufach 

kablowych odciąć, mufy pozamykać . 

6.3. W zakresie przebudowy istniejącego kabla rozdzielczego XzTKMXpwFtlx 10x4x0.5  -

47m KOMPRACHCICE /002A/002P/02- w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej z 

ulicą Kościelną . 

      W ramach przebudowy drogi zakłada się przełożenie istniejącego kabla rozdzielczego 

po nowej trasie nie kolidującej z projektowana przebudową drogi .  W ramach przebudowy  

należy wykonać: 

         -  ustawić poza  nową projektowana przebudowywanąa drogą  nowe słupy kablowe 

bliźniacze oszczudlune o wysokości h= 8m.: 



                                                             

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1756 Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do 

końca przebiegu wraz z rozbudową drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w Polskiej Nowej Wsi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

       projektant: mgr inż. K. Giesa 

 

13 

  OKOM1D/04/S2 

 OKOM1D/04/S2(PD)/1 

 OKOM1D/04/S2(PD)/2 

 OKOM1D/04/S2(PD)/3 

 OKOM1D/04/S2(PD)/4 

 OKOM1D/04/S2(PD)/5 

 OKOM1D/04/S2(PD)/6 

 OKOM1D/04/S2(PD)/7 

 OPKOM/19/06/A09 

 OPKOM/19/06/A10 

 OPKOM/19/06/A11 

 OPKOM/19/06/A12 

-   na nowo posadowionym  słupie nr OKOM1D/04/S2 zamontować skrzynkę abonencką 

10 parową nr OKOM1D-48B 

        -   ułożyć odcinek linii kablowej typu XzTKMXpw 10x4x0,5 -  KOMPRACHCICE / 

/002A/002P/02o długości 47m i wprowadzić do nowo zabudowanej skrzynki 

abonenckiej OKOM1D-48B. 

-  Drugi koniec linii kablowej  XzTKMXpw 10x4x0,5 połączyć z istniejącym kablem 

(zrównoleglić)  w sposób bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu 

XAGA 500 „Raychem.  

-    istniejącą linię kablową napowietrzną XzTKMXpw XzTKMXwn 10x4x0.5 

     KOMPRACHCICE/002A/002P/02 od słupa nr OKOM1D/04/S2 do słupa 

OPKOM/19/06/A12 przepiąć na nowo posadowione słupy nie kolidujące z nowo 

przebudowaną drogą . Przełożona linię na słupie nr OKOM1D/04/S2 wprowadzić do 

nowo zabudowanej skrzynki abonenckiej OKOM1D-48B. 

-    istniejące kable linii napowietrznej abonenckiej do budynków przełożyć na nowo 

posadowione słupy . 

-    po przełożeniu linii napowietrznych wyregulować zwisy linii na całej długości jej 

przełożenia .  

-  po przełączeniu istniejący nieczynny odcinek linii kablowej w projektowanej mufie 

kablowej odciąć, mufy pozamykać . 

Przebudowę linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu  

6.4. W zakresie przebudowy istniejącego kabla rozdzielczego XzTKMXpwn 35x4x0.5 nr 

OKOM1D/07/0106P/1 - w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej z ulicą Koscielną . 

Na wyżej wymienionym odcinku zachodzi konieczność przebudowy istniejącego kabla 

miedzianego poza zakres projektowanej drogi . W tym celu należy wykonać: 

-  ułożyć odcinek linii kablowej typu XzTKMXpw 35x4x0,5 nr OKOM1D/07/0106P/1 

  o długości 47 m.  Projektowany kabel wprowadzić na nowo posadowiony słup 

OKOM1D/04/S2.Drugi koniec kabla połączyć z istniejącym kablem XzTKMXpw 

35x4x0,5 (zrównoleglić) w sposób bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych 

typu XAGA 500 „Raychem.  

        -  od nowo posadowionego słupa nr OKOM1D/04/S2 do istniejącego słupa 

OKOM1D/02/S2(PN)/1 podwiesić odcinek linii napowietrznej typu XzTKMXpw 

XzTKMXpwn 35x4x0.5 nr OKOM1D/07/0106P/1 o długości 30m. 

- na słupie nr OKOM1D/04/S2 projektowany kabel ziemny XzTKMXpw 35x4x0,5 

połączyć z projektowanym kablem napowietrznym XzTKMXpwn 35x4x0,5 poprzez 
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mufę do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem.  

- na istniejącym słupie nr OKOM1D/02/S2(PN)/1 projektowany kabel napowietrzny 

XzTKMXpwn 35x4x0,5 połączyć z istniejącym  kablem napowietrznym XzTKMXpwn 

35x4x0,5 poprzez mufę do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem. 

-    po przebudowie linii napowietrznych wyregulować zwis linii . 

-  po przełączeniu istniejący nieczynny odcinek linii kablowej w projektowanych mufach 

kablowych odciąć, mufy pozamykać . 

Przebudowę linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu  

6.5. W zakresie przebudowy istniejącego kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5  w 

km 0+00 do KM 0+ 115 

    W ramach przebudowy drogi zakłada się przebudowę  istniejącego kolidującego kabla 

rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5 kolidującego z projektowaną przebudową drogi .                    

W ramach przebudowy  należy wykonać: 

- ułożyć odcinek linii kablowej typu XzTKMXpw 10x4x0,5   o długości 168 m.  

Projektowany kabel połączyć z istniejącym kablem XzTKMXpw 10x4x0,5 

(zrównoleglić) w sposób bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu 

XAGA 500 „Raychem.  

- po przełączeniu istniejący nieczynny odcinek linii kablowej w projektowanych mufach 

kablowych odciąć, mufy pozamykać . 

Przebudowę linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu  

6.6. W zakresie przebudowy istniejącego kabla rozdzielczego XzTKMXpw 250x4x0,8 w  

km 0+600 do KM 0+ 925 

    W ramach przebudowy drogi zakłada się przebudowę  istniejącego kolidującego kabla 

rozdzielczego XzTKMXpw 250x4x0,8 kolidującego z projektowanym rowem . W ramach 

przebudowy  należy wykonać: 

- ułożyć odcinek linii kablowej typu XzTKMXpw 250x4x0,8   o długości 540 m.  

Projektowany kabel połączyć z istniejącym kablem XzTKMXpw 250x4x0,8 

(zrównoleglić) w sposób bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu 

XAGA 500 „Raychem.  

- po przełączeniu istniejący nieczynny odcinek linii kablowej w projektowanych mufach 

kablowych odciąć, mufy pozamykać . 

Przebudowę linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu  

7. Zabezpieczenie istniejącego kabla wojskowego- w rejonie skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej z przejazdem kolejowym. 

    W miejscu pokazanym na planie zagospodarowania w rejonie przebudowywanej drogi 

na istniejącej kabel 20 parowy  założyć rury dwudzielne  typu HDPE 110 i długości 44m .   

Na etapie realizacji projektu  należy wykonać przekopy kontrolne i sprawdzić faktyczne 

przebiegi linii kablowej.  

 

8. Uwagi ,zalecenia 

Na etapie realizacji projektu  należy wykonać przekopy kontrolne i sprawdzić faktyczne 

przebiegi linii kablowych.  

 

9. Uwagi końcowe. 

- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, przy 

zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela służb 
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telekomunikacji, Orange Polska S.A.  

- w przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń 

należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 

użytkownika, 

- przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych abonenckich wykonać w uzgodnieniu z 

przedstawicielami Orange Polska S.A. oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w 

Opolu   

- zarówno w zakresie jak i czasie wykonania budowy i przełączeń, 

- Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zdać magazyn Orange Polska S.A.  
 


