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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 

 Przedmiotem projektu wykonawczego jest przebudowa fragmentów sieci 

telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektem przebudowy ulicy 

Polnej w miejscowości Krępna. 

 
 

1.2. Inwestor. 
 

Inwestorem niniejszego zadania jest: 

Gmina Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 

47-330 Zdzieszowice 

 

1.3. Podstawa opracowania. 
 

 Projekt wykonawczy opracowano na podstawie: 

a) Zaktualizowanej mapy do celów projektowych, 

b) Materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, 

c) Inwentaryzacji istniejącej sieci w terenie, 

d) Przepisów prawa budowlanego, 

e) Warunków technicznych przebudowy sieci wydanych przez ORANGE POLSKA 

S.A. nr pisma 65216/TTIDKA/P/2017/AD z dn. 19.10.2017r , 

f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane  

i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), 

g) Norm Zakładowych ORANGE Polska S.A.: 
 

• ZN-OPL-010/16  - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-025/99  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  

i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

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

metalowych. Ogólne wymagania techniczne, 

• ZN-OPL-028/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 

Wymagania i badania, 
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• ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania.  

 

1.4. Zakres opracowania. 
 

 Zakres opracowania obejmuje przebudowę i zabezpieczenie telekomunikacyjnego  

abonenckiego ziemnego kabla miedzianego oraz przestawienie słupa telekomunikacyjnego. 
 

 

 

1.5. Zakres rzeczowy.  
       

 W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:  

• Przestawienie istniejącego słupa telekomunikacyjnego wraz z kablami 

napowietrznymi - 1 szt., 

• Przesunięcie istniejącego kabla miedzianego - 73m, 

• Zabezpieczenie istniejącego kabla miedzianego - 65m. 
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2. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

2.1. Kopia uprawnień budowlanych. 
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2.2. Warunki techniczne przebudowy. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Stan istniejący. 
 

W stanie istniejącym w zakresie opracowania występuje sieć telekomunikacyjna 

Orange Polska S.A. w postaci: 

- abonenckiej sieci zbudowanej z doziemnych kabli miedzianych typu XzTKMXpw 

    2x2x0,6, 

- sieci napowietrznej na podbudowie słupowej wykonanej ze słupów drewnianych. 

 

 

3.2. Opis projektowanej przebudowy i zabezpieczenia.  
 

W celu usunięcia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano 

przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń.  

Kolidujące fragmenty sieci telekomunikacyjnej należy przebudować zgodnie  

z wydanymi warunkami technicznymi nr pisma 7088265216/TTIDKA/P/2017/AD  

z dn. 19.10.2017r. 

 

W celu usunięcia występujących kolizji projektuje się następujące rozwiązania: 

 

3.2.1. Fragmentaryczne przesunięcie ziemnego kabla abonenckiego w miejscach 

kolizji oraz zabezpieczenie kabla pod wjazdami do posesji. 

 Ze względu na występujące kolizje ziemnych kabli abonenckich biegnących  

w poboczu ul. Polnej z planowanym poszerzeniem ulicy należy przesunąć trasę 

kabli w miejsca bezkolizyjne układając nad nowym przebiegiem taśmę 

ostrzegawczą ostrzegawczą o treści „UWAGA! KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY”.  

 Przesunięcia wykonać w sposób bezprzerwowy. 

 Dodatkowo na odcinkach pod wjazdami do posesji istniejące kable należy 

zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu RHDPE-D 82. 

 

 

3.2.2. Przesunięcie istniejącego słupa telekomunikacyjnego. 

 Ze względu na kolizję należy przestawić istniejący pojedynczy uszczudlony słup  

o wysokości 6 m zlokalizowany w poboczu naprzeciw budynku nr 4 zgodnie  

z załącznikiem graficznym wraz z istniejącą infrastruktura kablową w postaci 

dwóch kabli abonenckich. 

 Ze względu na fakt, iż po przesunięciu słupa kable abonenckie znajdą się po 

drugiej stronie słupa energetycznego zlokalizowanego naprzeciw budynku nr 2, 

należy je przeciąć na wysokości przestawianego słupa wcześniej montując dwa 

nowe odcinki kabli typu XzTKMXpwn 2x2x0,6 pomiędzy obiektem na słupie 

naprzeciw posesji nr 1 a słupem przestawianym. Kable z jednej strony należy 

wprowadzić do istniejącej skrzynki naprzeciw budynku nr 1 a z drugiej do nowej 

skrzynki hermetycznej typu SSh5A na słupie przestawianym, gdzie należy 



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektem przebudowy  ulicy Polnej  

w Krępnej 

 

 

-12  - 

odtworzyć przelotowe połączenie kabli biegnących dalej. Odcinki kabli obciętych 

należy zdemontować. 

 

 

3.3. Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej.  
 

3.3.1. Budowa kabli sieci rozdzielczej 

Wytyczenie w terenie trasy budowy kabli doziemnych należy wykonać w oparciu  

o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy użyciu podanych współrzędnych 

geodezyjnych. 

Odcinki doziemnych kabli sieci abonenckiej należy przesuwać zapewniając ich 

przykrycie nie mniejsze niż 0,7 m. 

Przesuwane kable należy ułożyć na 5 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej, 

bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 0,3%. Przed całkowitym 

zakryciem kabli doziemnych należy na nich ułożyć 10 centymetrową warstwę piasku, 

a użyta ziemia do całkowitego zasypania nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub grudy 

zmarzliny. Przebudowę należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż -10˚ C. 

Do oznaczenia trasy kabli należy użyć taśmy o treści „UWAGA! KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY” ułożonej w połowie głębokości ich ułożenia. 

 

 

3.3.2. Montaż złączy kablowych 

Do wykonania złączy kablowych na kablach aboneckich należy zastosować łączniki 

żył typu ETON Scotchlok. 

 

3.4. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego 

 

L.p. Materiał Jedn. Ilość 

1 Kabel typu XzTKMXpwn 2x2x0,6 m 104 

2 Skrzynka hermetyczna SSh 5A kpl. 1 

3 Łączniki żył typu ETON Scotchlok szt. 8 

 
Przesunięcie i zabezpieczenie istniejących kabli miedzianych  

 

L.p. Materiał Jedn. Ilość 

1 Rura dwudzielna RHDPE-D 82 m 65 

2 Taśma ostrzegawcza "Uwaga kabel telekomunikacyjny" m 73 
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3.5. Pomiary sieci. 
 

Po przebudowie sieci należy wykonać odbiorcze pomiary końcowe: 

- dla linii miedzianych – prądem stałym oraz tłumienności skutecznej, zbliżno- 

                                                   i zdalnoprzenikowej, 

 

 

3.6. Uwagi końcowe. 

• Prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną wykonać zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz z uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem 

pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych ORANGE POLSKA S.A. 

• Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się  

w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczeniem 

budowie telekomunikacyjnym. 

• Przełączenia wykonać bez przerw w łączności - kable miedziane zrównoleglić na 

obszarze występowania kolizji, lub ograniczyć przerwy w łączności do minimum. 

• W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić osoby 

wyznaczone do nadzoru ze strony ORANGE POLSKA S.A. oraz zabezpieczyć 

rezerwę finansową na usunięcie kolizji. 

• Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie 

z projektem, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, wytycznych  

i przepisów BHP oraz PPOŻ. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się  

z usytuowaniem urządzeń podziemnych na zaopiniowanych podkładach 

geodezyjnych. 

• Po zakończeniu prac należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze. 
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4. RYSUNKI  

4.1. Plan  sytuacyjny z projektowaną przebudową urządzeń 

telekomunikacyjnych. 
 


