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WYKAZ PROJEKTU
1. Wykaz projektu,
2. Warunki techniczne przebudowy linii napowietrznej w związku z planowana rozbudową drogi
gminnej łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróscice”,
wydane przez Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice, znak nr 39239/TODDKA/P/2015/AD z dnia 29.06.2015 r.,
3. Opis techniczny.

RYSUNKI
1. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – ujęty w cz. drogowej opracowania.
2. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – ujęty w cz. drogowej opracowania.
3. Plan zbiorczy uzbrojenia – skala 1:500 – ujęty w cz. drogowej opracowania.
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OPIS TECHNICZNY
1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowę istniejących linii
napowietrznych telefonicznych w związku z budową drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m.
Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice.
2. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowią:
- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,
- techniczne warunki przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.,
- koordynacja międzybranŜowa,
- obowiązujące przepisy i normy PNE,
- dla sieci teletechnicznych Orange telekomunikacja Polska, dokumentację opracowano na
podstawie Norm Zakładowych TP:
• 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-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.
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•

ZN-10/TPSA-037. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych.
Wymagania i badania.
Wszystkie prace wykonywane przez Operatora na terenie obiektów i urządzeń TP. muszą spełniać
wymogi wyŜej wymienionych Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem
pracowników Telekomunikacji Polskiej.
3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Przebudowę istniejących linii napowietrznych telefonicznych.
4. Przebudowa istniejących linii napowietrznych telefonicznych.
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 ÷ 3 przedstawiono jego projektowany
zakres.
4.1.1. Przebudowa istniejących linii napowietrznych telefonicznych.
Zgodnie z podanymi warunkami przez TP S.A Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w
Opolu i w związku z budową drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy
w m. Chróścice wynikła konieczność przebudowy istniejących sieci teletechnicznych.
W tym celu naleŜy w zakresie przebudowy istniejących sieci teletechnicznych napowietrznych wzdłuŜ
budowanej drogi łączącej ul. Stawy w m. Chróścice i ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki
A)
w zakresie słupa telefonicznego na wysokości posesji nr 5 przy drodze łączącej ul.
Stawy w m. Chróścice;
przestawić poza projektowanym chodnikiem drogi łączącej istniejący słup telefoniczny
drewniany pojedynczy o wys. 7,0 m z odciągiem, zamontowany na szczudle betonowym wraz
z występującą na nim łączówką 10NN,
przepiąć na przestawiony słup telefoniczny istniejący kabel teletechniczne abonencki biegnące
wzdłuŜ drogi łączącej od słupa telefonicznego przy ul. Stawy oraz jedno przyłącze abonenckie
do posesji nr 5 wydłuŜając je o około 2,0 m,
całość prac związaną z przebudową istniejących kabli teletechnicznych napowietrznych
wykonać w sposób bezprzerwowy,
B)

-

w zakresie słupa telefonicznego przy ulicy Strzelców Bytomskich w okolicy posesji
nr 99 (przy działce nr 1104/323);
zdemontować istniejący słup telefoniczny pojedynczy bez oprzewodowania kolidujący z
projektowana drogą,
C)

-

w zakresie słupa telefonicznego przy ulicy Strzelców Bytomskich (przy działce nr
649/327);
zdemontować istniejący słup telefoniczny pojedynczy bez oprzewodowania kolidujący z
projektowana drogą,
D)

-

w zakresie słupa telefonicznego przy ulicy Strzelców Bytomskich (przy działce nr
652/327);
zdemontować istniejący słup telefoniczny pojedynczy bez oprzewodowania kolidujący z
projektowana drogą,
E)

w zakresie słupa telefonicznego przy ulicy Strzelców Bytomskich (przy działce nr
329);
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-

zdemontować istniejący słup telefoniczny pojedynczy bez oprzewodowania kolidujący z
projektowana drogą,
F)

-

-

-

-

-

w zakresie słupa telefonicznego usytuowanego przy ul. Strzelców Bytomskich na
wysokości posesji nr 85;
przestawić poza projektowanym chodnikiem ul. Strzelców Bytomskich istniejący słup
telefoniczny drewniany pojedynczy o wys. 7,0, zamontowany na szczudłach betonowych,
przepiąć na przestawiony słup telefoniczny dwa istniejące kable teletechniczne abonenckie o
długości 57,5 m., a biegnące wzdłuŜ ul. Strzelców Bytomskich do słupa telefonicznego przy
posesji nr 74 ,
przepiąć na przestawiony słup telefoniczny przy posesji nr 85 istniejący kabel teletechniczny
abonencki o długości 49,5 m., a biegnące wzdłuŜ ul. Strzelców Bytomskich do słupa
energetycznego na posesji nr 85, po uprzednim wydłuŜeniu go o około 2,0 m.,
przepiąć na przestawiony słup telefoniczny przy posesji nr 85 istniejący kabel teletechniczny
abonencki o długości 31,5 m., a biegnący do słupa telefonicznego usytuowanego przy budynku
gospodarczym posesji nr 85, po uprzednim wydłuŜeniu go o około 2,0 m.,
przepiąć na przestawiony słup telefoniczny przy posesji nr 85 istniejący kabel teletechniczny
abonencki o długości 32,0 m., a biegnący do słupa telefonicznego usytuowanego przy
ogrodzeniu posesji nr 80,
całość prac związaną z przebudową istniejących kabli teletechnicznych napowietrznych
wykonać w sposób bezprzerwowy,

Szczegółowy zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci teletechnicznych przedstawiony
został na planach sytuacyjnych rys. nr 1 ÷ 3.
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. Pionu Technicznej Obsługi Klienta, Działu Zarządzania Zasobami Sieci w
Opolu,
w przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń naleŜy
ustalić uŜytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela uŜytkownika,
W miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
istniejącym, naleŜy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać
ręcznie i pod nadzorem właściwych branŜ, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia
robót. W przypadku wystąpienia skrzyŜowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych
budowli inŜynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, naleŜy je
zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami,
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 telekomunikacji TP. Pionu Technicznej Obsługi Klienta, Działu Zarządzania
Zasobami Sieci w Opolu.

-

Opracował:

_____________________________________________________________________________________________
projektant: mgr inŜ. K. Giesa
9

