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1 Projekt zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Januszkowice
na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyżowania z ul. 
Leśną.

1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem usunięcie kolizji projektowanej 

przebudowy ul. Młyńskiej w miejscowości Januszkowice, w gminie Zdzieszowice z istniejącą 
siecią telekomunikacyjną własności ORANGE Polska S.A. (dalej w projekcie oznaczana również
skrótowo „OPL”)

1.3 Podstawa opracowania
Podstawą opracowania są:

(1) Umowa zawarta z inwestorem
(2) Mapa do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego inwestycją
(3) Pismo Orange Polska S.A. nr 30276/TODDKA/P/2016/P z dnia 09.06.2016r.
(4) Przeprowadzona wizja lokalna

1.4 Istniejący stan zagospodarowania terenu
W pasie drogowym ulicy Wolności znajduje się istniejąca telekomunikacyjna 

kanalizacja kablowa własności Orange Polska S.A.. Z kanalizacji kablowej wyprowadzony jest 
kabel ziemny XzTKMXpwFtlx 10x4x0,5 KZDZ8A/14-15.  Kabel ten jest kablem rozdzielczym 
zapewniającym usługi telekomunikacyjne dla abonentów z rejonu ulicy Młyńskiej. Na tym 
kablu wykonane jest złącze kablowe odgałęźne z którego wyprowadzone są kable 
XzTKMXpwn 5x4x0,5 KZDZ8A/14 i XzTKMXpwn 5x4x0,5 KZDZ8A/15 przechodzące w linie 
kablowe nadziemne na słupie telekomunikacyjnym usytuowanym w rejonie skrzyżowania ulic 
Wolności i Młyńskiej. Dalej sieć telekomunikacyjna w ulicy Młyńskiej wybudowana została 
jako sieć nadziemna na podbudowie słupowej drewnianej. Przyłącza abonenckie tej sieci 
zostały wykonane jako nadziemne za wyjątkiem przyłącza ziemnego do budynku ul. Młyńska 
7 wyprowadzonego z punktu dostępowego KZDZ8A/14 zlokalizowanego na słupie 
telekomunikacyjnym.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach przedsięwzięcia projektuje się przebudowę ulicy Młyńskiej obejmującą 

przebudowę jezdni ulicy, budowę chodników, kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia. W 
kolizji z zamierzeniem znajduje się istniejący słup telekomunikacyjny położony w km 
0+043,50 przebudowy na wysokości budynku ul. Młyńska 15 oraz przyłącz telekomunikacyjny
ziemny położony w km 0+187,07 prowadzony od punktu dostępowego KZDZ8A/14 do 
budynku ul. Młyńska 7.

W związku z powyższym projektuje się przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej 
sieci telekomunikacyjnej nadziemnej i ziemnej z planowanym zamierzeniem budowlanym. 
Kolizja w km 0+043,5 zostanie usunięta poprzez zmianę lokalizacji usytuowania 2 szt. słupów 
telekomunikacyjnych z niezbędną przebudową kabli telekomunikacyjnych. Kolizja w w km 
0+187,07 zostanie usunięta poprzez zabezpieczenie istniejącego kabla przyłącza rurą 
ochronnej typu RHDPE-D 160.
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1.6 Informacje dodatkowe
Dla przedsięwzięcia planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej.

2 Opis techniczny instalacji
2.1 Kolizja w km 0+043,50

Projektowane zamierzenie koliduje istniejący słup telekomunikacyjny położony w km 
0+043,50. Słup ten zlokalizowany jest w krawężniku projektowanej jezdni w związku z czym 
konieczna jest zmiana jego lokalizacji.

W obszarze kolizji przebiegają dwa kable telekomunikacyjne nadziemne XzTKMXpwn 
5x4x0,5 KZDZ8A/14 i XzTKMXpwn 5x4x0,5 KZDZ8A/15 oraz kable przyłączy abonenckich do 
budynków ul. Młyńska 13 i 15.

Projektuje się usunięcie kolizji poprzez:
• budowę dwóch nowych słupów telekomunikacyjnych bliźniaczych uszczudlonych, 

które mają zastąpić dwa istniejące słupy telekomunikacyjne, w tym kolizyjny słup 
(budowa drugiego słupa ma na celu odsunięcie przelotu linii nadziemnej od budynku 
ul. Wolności 39),

• budowę nowych przyłączy do budynków ul. Młyńska 13 i 15 kablami typu XzTKMXpw 
2x2x0,5 z wykorzystaniem projektowanego słupa na wysokości posesji ul. Młyńska 15 
(budowa nowych przyłączy wynika z odsunięcia projektowanego słupa od budynku), 
wyłączone kable abonenckie zdemontować, prace wykonać w trybie prac planowych,

• budowę telekomunikacyjnej linii kablowej ziemnej w postaci kabla XzTKMXpw 
10x4x0,5 KZDZ8A/14-15 16m/25m w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7 16m/20m od 
istniejącej studni kablowej do projektowanego słupa w rejonie skrzyżowania ulic 
Wolności i Młyńskiej; kabel zakończyć na słupie w puszce słupowej o pojemności 30 
par; puszkę wyposażyć w 2 szt. łączówek żelowanych rozłącznych z ogranicznikami 
przepięć o znamionowym prądzie wyładowczym nie mniejszym niż 10 kA (8/20 ms) 
oraz o dynamicznym napięciu zadziałania poniżej 800 V (1 kV/ms)

• przełożenie i włączenie do projektowanej puszki słupowej w trybie prac planowych 
istniejących kabli XzTKMXpw 5x4x0,5 KZDZ8A/14 i  XzTKMXpw 5x4x0,5 KZDZ8A/15,

• demontaż dwóch istniejących słupów telekomunikacyjnych.

2.2 Kolizja w km 0+187,07
Projektowane zamierzenie koliduje z przyłączem telekomunikacyjnym ziemnym 

prowadzonym od punktu dostępowego KZDZ8A/14 do budynku ul. Młyńska 7.
Projektuje się usunięcie kolizji poprzez zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej rurą 

dwudzielną typu RHDPE-D 160 6m. Zatrzaski rury wzmocnić taśmami stalowymi szerokości 
20mm i grubości 0,7mm zaciskanymi na rurze w odstępach 1 m. Miejsce łączeń odcinków 
rury zabezpieczyć taśmą samowulkanizującą.

2.3 Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy robót
Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie

budownictwa telekomunikacyjnego. Wszelkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym 
instalacji i załączonymi rysunkami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien 
zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona sieć uzbrojenia podziemnego oraz z treścią 
dokumentów związanych i spełnić podane w nich warunki wykonywania prac.
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Dłużyce podbudowy linii nadziemnych mają spełniać wymagania normy PN-83/B-
03154. Dłużyce mocować do szczudeł żelbetowych A1 BN-77/3231-33 za pomocą obejm 
zgodnych z normą branżową BN-76/3231-31. Głębokość zakopania słupów zgodna z normą 
branżową BN-76/8984-09. Osprzęt słupowy instalować po ustawieniu słupa. Poprzeczniki 
powinny być umieszczane z takiej strony słupów, aby po regulacji zwisów z obu stron słupa, 
były dociskane do słupa. Przy załomach kable instalować po wewnętrznym kącie załomu. 
Uziemić element nośny kabli nadziemnych na każdym słupie wyposażonym w uziom. W 
puszkach słupowych uziemić ekrany kabli.

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną uwagę ze względu
na możliwość występowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W pierwszej 
kolejności należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejących linii 
telekomunikacyjnych. Następnie należy zlokalizować obce urządzenia uzbrojenia terenu na 
trasie projektowanej infrastruktury i w jej pobliżu. Należy określić bezpieczną odległość w 
jakiej mogą być prowadzone roboty od tych obiektów i innych obiektów budowlanych w 
porozumieniu z ich użytkownikami. Roboty ziemne wykonać ręcznie lub mechanicznie w 
zależności od lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykopy wykonać z bezpiecznym 
nachyleniem skarp lub umocnić w sposób uniemożliwiający osunięcie się ziemi. W razie 
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji należy niezwłocznie przerwać pracę i ustalić
z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli 
podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji
należy przerwać pracę do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. Rurociąg 
kablowy wykonać na całej długości jako szczelny. Połączenia odcinków rur rurociągów 
wykonać za pomocą złączki skręcanej. Głębokość ułożenia linii zgodnie z normami ZN-96/TP 
S.A.-013 i ZN-96/TP S.A-027 przy zachowaniu minimalnej głębokości 0,7m do 
projektowanych rzędnych terenu. W połowie głębokości ułożenia linii ułożyć taśmę 
ostrzegawczą. 

Przy montażu kabli należy zminimalizować długość odcinka rozparowania
żył par.

Inwestycja wymaga geodezyjnego wytyczenia w terenie oraz geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie jej w terenie. Wykonawca zobowiązany
jest do wykonywania prac pod nadzorem Orange Polska S.A. oraz do dostarczenia 
dokumentacji powykonawczej z wykonanych prac.
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Zbiór: Mostopol-Januszkowice Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności... 06/04/16

strona nr   1

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Usunięcie kolizji w km 0+043,50

1.1 KNR 503/223/2 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych
z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim, 
długość słupa - 6·m, kategoria gruntu III 2 szt

1.2 TPSA 40/505/2 Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych 
na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, 
wspornik przelotowy 3 szt

1.3 TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej 1 szt

1.4 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda 
udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m 1 szt

1.5 TPSA 40/608/4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda 
udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m 
głębokości 2 szt

1.6 KNR 503/604/1 Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, 
pojedynczym - skrzynka kablowa - analogia dla 
przewodu uziemiającego 1 szt

1.7 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w
rurociągu 0,016 km

1.8 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury 
HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane 1 szt

1.9 KNR 503/604/3 Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, 
bliźniaczym - skrzynka kablowa - rura RHDPE-UV 1 szt

1.10 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny - analogia XzTKMXpw 10x4x0,5 25 m

1.11 TPSA 40/602/2 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach 
zacisków 1 szt

1.12 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach 
zacisków - analogia rozszycie kabli 5x4x0,5 2 szt

1.13 TPSA 40/714/2 Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub 
równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z 
jednym kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach 1 złącze

1.14 TPSA 40/731/5 Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy
do 30 mm 1 szt

1.15 TPSA 40/731/3 Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, 
przełączenie żył łącznikiem pojedynczym 40 szt

1.16 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach - analogia wyłączenie kabli nadziemnych ze 
złącza 2 złącze

1.17 KNR 5032/304/3 Zdemontowanie przewodów z linii słupowej zawiesz. 
na hakach i zewnętrznych miejscach poprzeczników w 
terenie zabudowanym z ogrodzeniami oraz w ulicach 
miast i osiedli, 1 przewód, Fi·4·mm - analogia 0,270 km

1.18 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 
średnicy zewnętrznej do 15 mm

XzTKMXpwn 5x4x0,5 90
KZDZ8A/14 = 90,0

XzTKMXpwn 5x4x0,5 75
KZDZ8A/15 = 75,0

XzTKMXpwn 2x2x0,5 110 = 110,0 ~275,000 m

1.19 KNR 503/1105/2 Montaż przyłączy abonenckich - przewody stalowe - 
Fi 3·mm- analogia 2 szt

1.20 KNR 5032/610/6 Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w 
terenie płaskim, długość 6·m, grunt kategorii III 2 szt

1.21 KNNRW 9/801/18 Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 3,0·kg/m, 
demontaż w gruncie kategorii III-IV - demontaż 
istniejącej linii ziemnej 9 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.22 KNR 501/1310/2 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·20 1 odcinek

1.23 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·10 2 odcinek

Usunięcie kolizji w km 0+187,07

KNR 201/701/6 
(3)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 
0.6·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 m

KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, 
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi·200·mm 8 m

KNR 201/704/12 
(2)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna 
wykopu do 1.0·m, kategoria gruntu IV, głębokość 
rowu do 0.6·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 m
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość

Belki ustojowe BUC szt 4

Drut DZN/8 ocynkowany Fi·8 m 8

Drut stalowy okrągły miękki Fi·4·mm kg 0,3

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,59

Kabel telekom. XzTKMXpw 10x4x0,5mm m 25

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 110

Klamra TSK/20 do taśmy o szerokości 20mm szt 16

Łączniki ekranów szt 3

Łączniki pojedyncze jednożyłowe szt 40

Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona kpl 1

Piasek m3 0,4

Podstawa (podpora) na słupy drewniane typ CPB Malico szt 3

Poprzecznik o 11 otworach  typ 5/14 Malico szt 3

Przewód LY 450/750V 1x16·mm2 m 0,4

Rura HDPE Fi·40·mm m 16,48

Rura RHDPE-D 160 m 8,32

Rura RHDPE-UV 40/3,7 m 4

Skrzynka kablowa szt 1

Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony SDBU6 6m kpl 2

Śruba BH 14x30 AG Malico do mocowania wspornika szt 6

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 16,48

Taśma stalowa nierdzewna 20x0,7 mm F 207 Malico m 16

Uchwyt krzyżowy do uziomów Galmar 14,2mm szt 1

Uchwyt odciągowy PA 06 200 Malico szt 12,001

Uszczelka Jackmoon szt 2

Uziom typu GALMAR ze stali nierdzewnej o średnicy 14,2 mm długości 1,5 m szt 4

Zacisk uziemiający kpl 1,99925

Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 20 kpl 1

Złączka do uziomów Galmar 14,3 mm szt 3

Złączka ZRs 40 skręcana rur kanalizacji kablowej szt 1
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ul.
 W
oln
oś
ci

ul. Młyńska 13

przełożenie kabla XzTKMXpwn 5x4x0,5 KZDZ8A/15
pomiędzy słupami w trybie prac planowych

przełożenie kabla XzTKMXpwn 5x4x0,5 KZDZ8A/14
pomiędzy słupami w trybie prac planowych

STD 6m

STD 6m

10 kA

projektowana puszka słupowa 30par
zabudować 2 szt. łączówek rozłącznych żelowanych
z zespołem odgromników, na łączówkach wykonać
połączenie kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,5 KZDZ8A/14-15
z kablami nadziemnymi XzTKMXpw 5x4x0,5 KZDZ8A/14
XzTKMXpw 5x4x0,5 KZDZ8A/15

istniejący kabel XzTKMXpwFtlx 10x4x0,5 KZDZ8A/14-15
do demontażu

istniejący słup telekomunikacyjny do demontażu

projektowany kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 KZDZ8A/14-15 16m/25m
w RHDPE 40 16m/20m
wyprowadzenie rurociągu na słup wykonac rurą RHDPE-UV

otwarcie i zamknięcie istniejącego złącza kablowego
osłona XAGA 55/12-300 + 2xBOKT-5S + UB2A

istn. XzTKMXpw 35x4x0,5 KZDZ8A/11-16

istn. kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 KZDZ8A/11-13,16

KZDZ8A/15

ul.
 N

ow
a

ul. Młyńska

istniejące kable nadziemne abonenckie do demontażu 75m

ul. Młyńska 15

projektowane kable abonenckie 2 x XzTKMXpw 2x2x0,5 55m
do bydynków ul. Młyńska 13 i 15

istniejący słup telekomunikacyjny do demontażu

ul. Młyńska

UWAGI:

1.  Długości podano w formie A/B, gdzie:
A - długość trasowa
B - długość instalacyjna

Temat

Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na odcinku od skrzyżowania
z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyżowania z ul. Leśną

 Data 23.11.2016  Rysunek 3  Arkusz 1  Arkuszy 1 Skala brak

Nazwa rysunku

Schemat usunięcia kolizji w km 0+043,50

Inwestor
 Gmina Zdzieszowice
 ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

 Projektował  branża telekomunikacyjna mgr inż. A. Skowron  nr ewid. OPL/0491/POOT/09















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-04 roku przez:

Pan ARKADIUSZ SKOWRON o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0098/07

adres zamieszkania ul. WILSONA 52/5, 45-429 OPOLE

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-HG9-MMR-6TW *

Podpis jest prawidłowy
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