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WYKAZ PROJEKTU  
 

1. Metryka projektu, 

2. Wykaz projektu, 

3. Pismo w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę i zabezpieczenie istniejących 

sieci teletechnicznych w ramach projektu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – 

Grodków na odcinku w km 0+750,00 ÷ 0+950,80 w m. Magnuszowice, wydane przez TP S.A. Dział 

Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu, znak: TOTSSCU/AD.66801-215/2011 z dnia 

27.09.2011 r., 

4. Opinia nr GK.6630.972.2011 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej, z dnia 18.10.2011 

r. wydana przez PZUDP Powiatu Opolskiego, 

5. Opis techniczny. 

 
 

SPIS RYSUNKÓW 

 
1. Plansza zbiorcza uzbrojenia – Plan przebudowy i zabezpieczenia istniejącej linii napowietrznej 

teletechnicznej – rys. nr 1, 
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OPIS TECHNICZNY  
 
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowę i zabezpieczenie 
istniejących sieci teletechnicznych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – 
Grodków na odcinku w km 0+750,00 ÷ 0+950,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i 
stanowiska do waŜenia pojazdów mechanicznych. 

 
2. Podstawa opracowania. 

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

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

• ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. 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 

(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. 
 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. 
4.1. Zakres rzeczowy.  

 
A. Projektowana przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii teletechnicznej w rejonie skrzyŜowania 

projektowanymi zjazdami do drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków, 
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- Budowa rur ochronnych dla kabli teletechnicznych na skrzyŜowaniu z projektowanymi zjazdami 

do drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków, 
 

Wyszczególnienie Kmkan Kmotw 

Proj. Rura ochronna DVK 110 PS na skrzyŜowaniu z projektowanymi zjazdami 
do drogi powiatowej o długościach 26,5 m. i 15,5 m. 0,042 0,042 

Razem 0,042 0,042 

 
- Projektowana przebudowa istniejącej linii teletechnicznej. 
 

Wyszczególnienie Kmkable Kmpary 

Proj. kabel teletechniczny rozdzielczy typu XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5 o 
długości 75,0 m i 45,0 m pomiędzy projektowanymi złączami przelotowymi na 
przebudowywanych słupach teletechnicznych usytuowanych po przeciwnych 
stronach projektowanych zjazdów do drogi powiatowej nr 1507 O 
Magnuszowice – Grodków 

0,12 6,0 

Razem 0,12 6,0 

 

4.2. 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 planie sytuacyjnym przedstawiono jego projektowany zakres. 
 

4.2.1. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. 
Zgodnie z podanymi warunkami i w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice 

– Grodków na odcinku w km 0+750,00 ÷ 0+950,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i 
stanowiska do waŜenia pojazdów mechanicznych wynikła konieczność przebudowy i zabezpieczenia 
istniejących sieci teletechnicznych. 

W tym celu naleŜy:  
1. w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącej linii teletechnicznej w rejonie projektowanych 

zjazdów do drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków; 
- przebudować istniejące trzy słupy telefoniczny pojedyncze na projektowane słupy bliźniacze 

telefoniczne o wys. 7,0 m, zamontowane na szczudle betonowym, 
- ustawić przy projektowanym zjeździe do drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – 

Grodków w km 0+769,43 nowy słup bliźniaczy telefoniczny o wys. 7,0 m, zamontowane na 
szczudle betonowym, 

- przepiąć na projektowane słupy istniejącą linie telefoniczną, 
- ułoŜyć w miejscu skrzyŜowania z projektowanymi zjazdami do drogi powiatowej nr 1507 O 

Magnuszowice – Grodków po 1 rurze ochronnej typu DVK 110 odpowiednio o długościach 
26,5 m i 15,5 m., 

- ułoŜyć pomiędzy przebudowywanymi słupami telefonicznymi dwa nowe odcinki kabla 
telekomunikacyjnego typu XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5 mm, przeciągając go przez projektowane 
rury ochronne i wprowadzając jego końce na słupy telefoniczne, odpowiednio o długościach 
70,0 m. i 45,0 m., 

- połączyć na słupach telefonicznych końce projektowanego odcinka kabla telekomunikacyjnego 
typu XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5 mm, z istniejącym kablem napowietrznych, złączami 
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przelotowymi napowietrznymi w sposób bezprzerwowy, 
- po przebudowie istniejącym kabel napowietrzny na tym odcinku zdemontować. 
 
Szczegółowy zakres przebudowy i zabezpieczenia przedstawiony został na planie sytuacyjnym.  
 
5. 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:  
 
 


