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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1 Inwestor 
Inwestorem bezpośrednim jest Gmina Wyryki pow. Włodawa woj. lubelskie. 

1.2  Podstawa opracowania 
Projekt niniejszy został opracowany na podstawie: 
- umowy zawartej z inwestorem na wykonanie Projektu Budowlano- Wykonawczego  
   zabezpieczenia kolidującej sieci telekomunikacyjnej, w ciągu drogi powiatowej  
   Nr 1707L w miejscowości Kaplonosy gm. Wyryki.  
- warunków technicznych wydanych przez Orange Polska Domena Hurt  
   Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o  
   Infrastrukturze ul. Chodźki 10 20-093 Lublin  
   Nr. pisma: TODDKLU/DK.215-21744/2017 z dnia 03 kwietnia 2017r. 
- danych paszportyzacyjnych oraz wolnych zasobach sieciowych z Działu Ewidencji  
   i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1- Łódź -  jednostka terenowa w Lublinie.  
- norm i przepisów branżowych  
- danych zebranych przez projektanta w terenie 

1.3 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest : 
- zabezpieczenie doziemnej kablowej sieci telefonicznej rozdzielczej 
  i instalacyjnej, kolidujących z zaprojektowaną budową chodnika oraz wjazdów . 
 
Ze względu na małe skomplikowanie obiektu budowlanego, całość problematyki 
inwestycji przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, gdyż zabezpieczenie 
rurami ochronnymi odcinków sieci telefonicznej nie wymaga budowy konstrukcji 
architektoniczno-budowlanych. 

1.4 Lokalizacja robót 
Całość prac zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej nr. 1707L 
dz.nr: 199  w miejscowości Kaplonosy pow. Włodawa woj. lubelskie. 
Teren, gdzie zlokalizowane są odcinki sieci telekomunikacyjnej przewidziane do 
zabezpieczenia stanowi działka pasa drogi powiatowej będąca w dyspozycji inwestora. 
Charakter planowanej inwestycji nie zmienia sposobu użytkowania gruntów. 
Objęta opracowaniem sieć telefoniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A. 
znajduje się w obrębie szafy 1B sieci miejscowej Żuków . 

1.5  Zakres rzeczowy 

  - budowa studni kablowych SKR-1                 szt           -  8,0 
  - przekładka kabli jako I                                  km/kab   -  0,026    km/par - 0,26 
   - budowa rur ochronnych na trasie kabli          mb          -  818,0    
          
1.6     Wpływ inwestycji na otoczenie i środowisko  naturalne 

Inwestycja jako telekomunikacyjna zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z 9 listopada 2010r (Dz. U. Nr.213,poz.1397) nie jest zaliczona do inwestycji  mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco 



oddziaływać na  środowisko, dlatego nie wymaga obowiązku przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny na środowisko.  

1.7 Dane dotyczące ochrony zabytków 

Teren, na którym projektowana jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej nie 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  UZGODNIENIE FORMALNO  PRAWNE 

 

 

2.1 Oświadczenie projektanta 

Oświadczam, że niniejsza praca projektowa dotycząca:   
„ Zabezpieczenia kolidującej sieci telekomunikacyjnej“  
w związku z budową chodnika i wjazdów na posesje w pasie drogi powiatowej  
Nr 1707L w miejscowości Kaplonosy gm. Wyryki pow. Włodawa woj. lubelskie  
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
( art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane). 
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3.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
  

  A.  Zakres robót. 
 

    Zabezpieczenie sieci telefonicznej obejmuje swoim zakresem: 
  - budowę studni kablowych SKR-1 
   - przekładkę kabli rozdzielczych i instalacyjnych na dz. nr: 199  
  - budowę rur ochronnych w miejscach kolizji na dz.nr: 199     
  - ogólna długość wykopów wyniesie  818,00 mb. 

            Roboty budowlane zostaną wykonane w następującej kolejności: 
   - budowa studni kablowych 
     - wykonanie wykopów i układanie rur ochronnych 
    - przekładanie i wciąganie do rur kabli doziemnych  
     - zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
   

B.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

     - zabudowa mieszkaniowa parterowa przy istniejącej drodze utwardzonej   
     - sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyczna napowietrzna nn, wodociągowa, telefoniczna) 
 

C.  Wykaz elementów terenu lub zagospodarowania działki stwarzających 
      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
           -  droga powiatowa utwardzona i gruntowa dz. nr. 199  ( mapa rys.nr.1, 4-7 ) 
      - linie elektroenergetyczne napowietrzna do 1kV wraz z przyłączami do budynków    
         w/w drogach  (mapa rys.nr.1, 4-7) 

              D. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót budowlanych: 
          - możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas prac w pasach dróg 
         - możliwość porażenia prądem w trakcie wykonywania wykopów  pod liniami 
           elektroenergetycznymi 
 
  E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
           przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
         - przeprowadzenie instruktażu ustnego dla pracowników przez  kierownika budowy 
           /robót/ na stanowisku roboczym. 
 

    F. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
          niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
         strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:  
         - podczas prowadzenia robót w pasie drogi zabezpieczyć teren taśmą ostrzegawczą  
           biało-czerwoną, natomiast na zjazdach do posesji płotkami  
        - wykopy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z elektroenergetyczną linią napowietrzną 
           wykonywać bez używania wysokiego sprzętu. 

             
                                                                                                                             

 



4.     OPIS  TECHNICZNY 
 
     Uwaga: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne, w celu dokładnego  
                            ustalenia  trasy oraz lokalizacji złączy kablowych i rozgałęzień  istniejących kabli   
                            zabezpieczanej sieci.  
 

4.1   Budowa studni kablowych 
 

            W miejscach złączy kablowych i rozgałęzień sieci należy: 
  

            a)  wybudować studnie kablowe typu SKR-1 na dz.nr.199 zgodnie z zaprojektowaną lokalizacją 
                 (mapa rys.nr.1, 4 -7)   
                  
4.2 Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 

 

a) Przekładka kabli 
 

     przełożyć na zaprojektowane trasy odcinki kabli rozdzielczych i instalacyjnych 
     na zjazdach z drogi utwardzonej dz. nr.199 
  - na wysokości dz. nr.451 zgodnie z mapą rys. nr.4   
     - na wysokości działek dz. nr. 478/1; 481; 482/2 zgodnie z mapą rys. nr.7 

  b) Budowa rur ochronnych  
  

    Istniejące kable telekomunikacyjne na trasie projektowanego chodnika, na zjazdach do 
     posesji oraz w miejscach odgałęzień przyłączy do budynków należy zabezpieczyć dzielonymi 
     rurami ochronnymi typu HDPE z zastosowaniem odgałęźników dzielonych typu Y i kolanek 
     dzielonych 45o 
  - miejsca i typ zabezpieczeń trasy głównej pokazano na mapach rys.nr.1 oraz rys. 4 -7 
  - sposób zabezpieczenia odgałęzień przyłączy od trasy głównej oraz załamań trasy podano  
        w załączniku „Wykaz Kolizji”  

4.3 Uwagi końcowe: 
10.1  Normy: 
      1. roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi  
         normami zakładowymi i przepisami a w szczególności: 
        1. ZN-96/TP S.A. - 004       2. ZN-96/TP S.A. - 011 
         3. ZN-96/TP S.A. - 014       4. ZN-96/TP S.A. - 012   
         5. ZN-96/TP S.A. - 015       6. ZN-96/TP S.A. - 017  
         7. ZN-96/TP S.A. - 018       8. ZN-96/TP S.A. - 020   
         9. ZN-96/TP S.A. - 021       10. ZN-96/TP S.A. - 023  
        11. ZN-96/TP S.A. - 025     12. ZN-96/TP S.A.- 027   
        13. ZN-96/TP S.A. - 029     14. ZN-96/TP S.A.- 030  
        15. ZN-96/TP S.A. - 031     16. ZN-12/TP S.A. - 035  
 

         oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. 
  W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
   obiekty budowlane i ich usytuowanie.  
 
      2. Zgodnie z punktem 12 warunków technicznych, na 14 dni przed rozpoczęciem robót  
     należy powiadomić pisemnie Orange Polska o przekazanie placu budowy i terminie  
      przystąpienia do prac. 
    3. Po przebudowaniu i zabezpieczeniu kabli uszczelnić otwory wyprowadzeń  
        oraz końcówki rur ochronnych.   



    4. Teren po wykopach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. 
    5. Stosować się do postanowień zawartych w uzgodnieniach technicznych      
     oraz formalno-prawnych. 
    6. Przestrzegać przepisów BHP. 
    7. Chronić istniejący drzewostan, zieleń oraz warstwę próchniczą gleby. 
    8. Prace na istniejącej sieci prowadzić pod nadzorem użytkownika w sposób nie 
        powodujący zakłóceń i przerw w łączności. 
    9. Po zakończeniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną i zgłosić do odbioru 
        przez inwestora oraz użytkownika sieci. 

                                                                                         

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4     Wykaz  kolizji 

 
 

     Zabezpieczenie kolidującej sieci telekomunikacyjnej w związku z budową chodnika  
            w pasie drogi powiatowej Nr 1707L w m. Kaplonosy 

  Nr 
kolizji 

Nr. ark. 
mapy 

Typ zabezpieczenia Ilość 
szt - mb 

Kolizja 
rodzaj budowli 

Sposób 
zabezp. 

1 1 odgałęźnik dzielony  Y 110/50 
rura dziel. HDPE 58/50 

1 
1,0 

odgał. przyłącza wykop otw. 

2 4 rura dziel. HDPE 110/100 4,0 chodnik + rów j. w. 
3 4 j. w. 5,0 wjazd j. w. 
4 4 j. w. 5,0 j. w. j. w. 
5 4 j. w. 9,0 2 x wjazd j. w. 
6 4 kolanko dziel. 45o HDPE 110 1 załamanie trasy j. w. 
6a 4 odgałęźnik dzielony Y 110/100 

kolanko dziel. 45o HDPE 110/100 
rura dziel. HDPE 110/100 

1 
1 

3,0 

wjazd  
odgał. przyłącza 

j. w. 

7 5 odgałęźnik dzielony Y 110/50 
rura dziel. HDPE 58/50 

1 
3,0 

odgał. przyłącza j. w. 

8 5 j. w. 1 
3,0 

j. w. j. w. 

9 6 j. w. 1 
3,0 

j. w. j. w. 

10 6 kolanko dziel. 45o  HDPE 110 1 załamanie trasy j. w. 
11 6 rura dziel. HDPE 110/100 5,0 wjazd j. w. 
12 6 j. w. 5,0 j. w. j. w. 
13 6 j. w. 3,0 chodnik j. w. 
14 6 kolanko dziel. 45o  HDPE 110 1 załamanie trasy j. w. 
15 6 rura dziel. HDPE 110/100 3,5 chodnik j. w. 
16 7 kolanko dziel. 45o HDPE 110 1 załamanie trasy j. w. 
17 7 odgałęźnik dzielony Y 110/50 

rura dziel. HDPE 58/50 
1 

2,0 
odgał. przyłącza j. w. 

18 7 j. w. 1 
2,5 

j. w. j. w. 

19 7 rura dziel. HDPE 110/100 3,5 chodnik j. w. 
20 7 j. w. 10,5 2 x wjazd j. w. 
21 7 j. w. 5,0 wjazd j. w. 
22 7 j. w. 6,0 wjazd j. w. 
23 7 j. w. 3,5 chodnik j. w. 

                                                                                                            


