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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1 Inwestor 
Inwestorem bezpośrednim jest Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie  
ul. Lubelska 60,  22-200 Włodawa woj. lubelskie. 

1.2  Podstawa opracowania 
Projekt niniejszy został opracowany na podstawie: 
- umowy zawartej z inwestorem na wykonanie Projektu Budowlano- Wykonawczego  
  przebudowy i zabezpieczenia kolidującej sieci telefonicznej, w ciągu ul. Korolowska  
  i Tysiąclecia oraz Jasna i Furmańska w miejscowości Włodawa woj. lubelskie. 
- warunków technicznych wydanych przez Orange Polska Domena Hurt  
  Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze 
  1-Łódź,  ul. Chodźki 10   20-093 Lublin Nr. pisma: TODDKLU/DK.215-3499/2015. 
- 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 : 
- przebudowa kanalizacji telefonicznej kolidującej z zaprojektowaną zmianą 
  łuku drogi /ul. Jasna-Furmańska/ 
- przebudowa istniejących kabli telefonicznych rozdzielczych w kanalizacji 
- regulacja ram i pokryw istniejących studni kablowych do poziomu  
  przebudowywanych chodników 
- wymiana ram i pokryw studni kablowych na projektowanych wjazdach do posesj 
Ze względu na małe skomplikowanie obiektu budowlanego, całość problematyki 
inwestycji przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, gdyż przebudowa 
odcinków sieci telefonicznej nie wymaga budowy konstrukcji architektoniczno-
budowlanych. 

1.4 Lokalizacja robót 
Całość prac zlokalizowana jest w pasie dróg powiatowych nr.1739L (dz. nr:1147/L 
ul. Korolowska) i 1741L (dz. nr.1620/2 ul. Tysiąclecia)  
oraz na działkach nr: 417 (ul. Partyzantów); 638 (ul. Cz. Krzyża); 1669/2 (ul. Jasna); 
1695 (ul. Furmańska); 1696 (skrzyż. ul. Jasna-Furmańska); 1677(ul. Tysiąclecia) 
 w miejscowości Włodawa woj. lubelskie. 
Teren, gdzie zlokalizowane są odcinki sieci telekomunikacyjnej przewidziane do 
przebudowy i zabezpieczenia stanowią działki pasów dróg powiatowych oraz dróg 
gminnych będących  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 szaf 2A; 3A; 5A; 6A sieci miejscowej Włodawa. 

 



1.5  Zakres rzeczowy 

  - budowa studni kablowej SKR-2          szt           -  2,0 
  - budowa kanalizacji kablowej               km/kan   -  0,013    km/otw  - 0,021 
            - przekładka kabla doziemnego              mb          - 10,00                  
  - budowa kabla rozdzielczego                km/kab    - 0,132    km/par   - 6,54  
            - regulacja wys. ram studni                    szt            - 24,00 
            - demontaż kabla rozdzielczego   km/kab    - 0,099  km/par    -5,01 
            - demontaż studni kablowej SK-2  szt            - 2,0 

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:   
„Przebudowy i zabezpieczenia kolidującej sieci telefonicznej“ w związku przebudową dróg 
powiatowych we włodawie:  ul. Korolowska i ul. Tysiąclecia PP w miejscowości  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. 
 

    Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej obejmuje swoim zakresem: 
   - przebudowę kanalizacji kablowej i kabli ziemnych na dz. nr: 1695; 1696  
      - regulacja wysokości ram studni na dz. nr: 1147/1; 417; 1620/2; 638; 1669/2; 1677                  
    - ogólna długość wykopów wyniesie 27,00mb. 
            Roboty budowlane zostaną wykonane w następującej kolejności: 
    - wykonanie wykopów 
   - budowa studni kablowych SKR-2 
    - budowa kanalizacji kablowej  
   - wciąganie kabli do kanalizacji i przekładanie kabla doziemnego 
    - demontaż odcinka kanalizacji kablowej i studni SK-2 
    - zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
  Uwaga: regulacja wysokości ram istniejących studni kablowych będzie dokonywana 
                           sukcesywnie w trakcie budowy chodnika oraz  wjazdów 
 

B.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

    - zabudowa mieszkaniowa parterowa i wielokondygnacyjna przy istniejących drogach 
               utwardzonych     
    - drogi utwardzone  
    - sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyczna, wodociągowa, sanitarna, telefoniczna, gazowa) 
 

C.  Wykaz elementów terenu lub zagospodarowania działki stwarzających 
      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
  

  - drogi powiatowe i gminne asfaltowe dz. nr. wymienione w części A  (mapa rys.nr.1ark.1-2) 
  - istniejąca kanalizacja telefoniczna i studnie kablowe      
   

D.  Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót budowlanych: 
 

    - możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykopów w pasie drogi 
    - możliwość zatrucia gazami w przypadku ewentualnego zgromadzenia się ich  
       w istniejących studniach kablowych 
      

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 teren zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą 
       biało-czerwoną, natomiast na  zjazdach do posesji płotkami.     
   - przed przystąpieniem do prac w studniach kablowych wykonać pomiary 
        metanomierzem na obecność gazu i bezwarunkowo wywietrzyć studnie 
   - otwarte studnie kablowe podczas prac zabezpieczyć zastawami biało-czerwonymi 
   - wykopy w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą kanalizacją kablową wymienioną  
                w punkcie C wykonywać ręcznie. 



4. OPIS  TECHNICZNY 
 
  Uwaga: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć  projektowaną trasę 
      kanalizacji przez służby geodezyjne, oraz zlokalizować trasy kabli istniejących. 
 

4.1  Przebudowa kolidującej kanalizacji rozdzielczej 
 

            W związku z projektowaną przebudową skrzyżowania ul. Jasnej i Furmańskiej  
  dz. nr: 1695 i 1696 należy:  
            a) na  istniejących ciągach kanalizacji w ul. Furmańską i Jasną od studni nr. 13A/5/1c 
                (dz.1696/1) wybudować dwie studnie kablowe typu SKR-2  
            b) pomiędzy projektowanymi  studniami wybudować kanalizację 2-otworową,  
     natomiast od studni istniejącej 13A/5/1C do projektowanej 13A/5/1C rozbudować 
                kanalizację o 1-otwór 
  c) po przełączeniu sieci kablowej i zdemontowaniu starych odcinków kabli należy, 
                 zdemontować istniejącą studnię SK-2 oraz połączyć w jej miejscu odcinek kanalizacji 
                 istniejący i projektowany za pomocą rur dzielonych HDPE110/100 
                   

  Przebudowę wykonać zgodnie z trasą pokazaną na mapie rys.nr.1 ark.2 
            oraz ze schematem rozprowadzenia kabli rys. nr.2 

4.2   Przebudowa kabli rozdzielczych 
  

    a) od istniejącej studni SK-6 nr.13A/5 w ul. Tysiąclecia do projektowanych studni SKR-2 
        nr. 13A/5/1C oraz 1C/1 wybudować w istniejącej i projektowanej kanalizacji kable typu 
        XzTKMXpw zgodnie ze schematem rozprowadzenia kabli rys. nr.2 
   b) projektowane kable R0- XzTKMXpw 50x4x05, R1-XzTKMXpw 15x4x05, 
        R3- XzTKMXpw 10x4x05 oraz R3-XzTKMXpw 5x4x05 włączyć równolegle w istniejące 
        kable R0; R1; R3w studniach 13A/5 oraz 13A/5/1C i 1C/1  
   c) istniejący kabel doziemny XzTKMXpw 5x4x05 do puszki 6A/13 przełożyć do  
    projektowanej studni 13A/5/1C i włączyć w projektowany kabel R1 
   d)  po sprawdzeniu poprawności działania łączy abonenckich należy wyłączyć ze złączy 
        istniejące odcinki kabli oraz wyciągnąć z kanalizacji 

            Przebudowę wykonać zgodnie z trasą pokazaną na mapie rys.nr.1ark.2  
            oraz ze schematem rozprowadzenia kabli rys. nr. 2 

 4.3 Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
    - regulacja wysokości studni oraz wymiana ram i pokryw 
 

   Projektowana przebudowa dróg spowoduje wymianę nawierzchni istniejących chodników, 
   parkingów oraz wjazdów na posesje, co spowoduje zmiany rzędnych terenu. 
   Zgodnie z projektowaną niweletą należy:  
   a) podwyższyć do poziomu projektowanego chodnika ramy istniejących studni kablowych 
      na dz. nr. ew. 1147/1; 417; 638; 1669/2; 1620/21;677  
      - SK-6   szt -14 
       - SK-2   szt - 6 
       - SK-1   szt - 4 
       oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu rys.1 akr 1-2 
   b) podwyższyć i wymienić na typ ciężki ramę i pokrywę studni kablowej SK-6 znajdującej się 
             na wjeździe w km 0+095 projekt. drogi (/ul. Korolowska na wys. dz.nr.1154/7) 
   Rezygnuje się z zabezpieczenia ławą betonową kanalizacji na istniejących wjazdach  



   i parkingach /p-kt 4 warunków technicznych/. 
    

   Uzasadnienie: Przyjęta w części drogowej projektu konstrukcja nawierzchni na zjazdach  
             i parkingach, przewiduje między innymi podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem 
   o grubości 18cm /opis techniczny załączono do projektu za punktem 4.5 /Uwagi końcowe/. 
   Spełnia ona warunki zaleconej ławy betonowej, ponadto zalecana ława powinna być 
   wykonana pod konstrukcją nawierzchni drogowej co spowoduje naruszenia stabilności gruntu  
   nad istniejąca od kilkudziesięciu lat kanalizacją telefoniczną. 
 

4.4  Pomiary elektryczne 
 

            Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary elektryczne prądem  
            stałym przebudowanych kabli rozdzielczych. 
            Wyniki pomiarów należy załączyć do protokołu odbioru technicznego. 
 

4.5 Uwagi końcowe: 
 

       1.  roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi  
                normami zakładowymi i przepisami a w szczególności: 
               - ZN-96/TP S.A. - 004     - ZN-96/TP S.A. - 011 
            - ZN-96/TP S.A. -012       - ZN-96/TP S.A. - 015 
             - ZN-96/TP S.A. - 016;    - ZN-96/TP S.A. - 020 
      - ZN-96/TP S.A. - 021;    - ZN-96/TP S.A. - 022   
           - ZN-96/TP S.A. - 023 ;    - ZN-96/TP S.A. - 025 
           - ZN-96/TP S.A. - 026 ;    - ZN-96/TP S.A. - 027 
           - ZN-96/TP S.A. - 029;     - ZN-96/TP S.A. - 030 
           -  ZN-96/TP S.A. - 031;     - ZN-96/TP S.A. - 041 
        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 20 i 21 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 

          10. W celu uniknięcia przerw w pracy łączy telefonicznych, należy bezwzględnie 
       stosować technikę połączeń równoległych kabla projektowanego z istniejącym  
          (za pomocą łączników UB-2A) podczas wykonywania zaprojektowanych zmian  
          w sieci kablowej. 

 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
 
Dotyczy projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr  1739L  i 
1741L w ramach zadania inwestycyjnego: 
„Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: ul. Korolowska 
 i ul. Tysiąclecia PP o dł. 0,8 km”. 
 
5. Konstrukcja  zjazdów oraz parkingów.  

Zaprojektowane parametry techniczne zjazdów z dróg powiatowych oraz parkingów 
są zgodne z Rozporządzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 
poz. 430 z 14 maja 1999r) oraz  z warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, 
ustaleniami z Inwestorem, wynikają z założeń ustalonych z Zarządcą dróg i 
uwzględniają istotę celu której mają służyć. 
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni dróg powiatowych na 
zjazdach 
 i parkingach: 
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru grafitowego 

wg D-05.03.23a SST                                                  
8 cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4  wg D-05.03.23a SST                      4 cm 
3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem            

o Rm = 5 MPa wg D-04.05.01 SST    
18 cm 

4. Warstwa odcinająca z piasku średniego stabilizowanego 
mechanicznie wgD-04.02.01 SST                                                                       

15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 45 cm 
 

6. Ciąg komunikacji pieszej. 
Zaprojektowane parametry techniczne konstrukcji chodnika oraz opasek w ciągu dróg 

powiatowych w zakresie przewidzianym opracowaniem są zgodne z Rozporządzeniem M.T. i 
G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r). 

 
Projektowana  konstrukcja ciągu pieszego oraz opasek: 

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Warstwa ścieralna – kostka bet. wg D-05.03.23a SST                      6 cm 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4   

 wg D-08.02.02 SST                                               
4 cm 

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o 
Rm = 2,5 MPa wg D-04.05.01 SST                       

12 cm 

4. Warstwa odcinająca z piasku średniego  
stabilizowanego mechanicznie wgD-04.02.01 SST                                  

10 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 32 cm 
 
 


