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1. DANE  OGÓLNE  
 
1.1. PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA : 

 
  Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową 

odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00. 

 
1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA : 

         Inwestorem  i  zleceniodawcą  w/w  zadania  jest:  Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ul. Chramcówki 15               
34-500 Zakopane. 

  
1.3.  ZAKRES  RZECZOWY:  
 

   
ilość jednostka 

  1. budowa kanalizacji  kablowej 2-otworowej  - 218 m 0,436 kmotw 

  2. budowa studni kablowej SK-2 - 1 szt.   
3. zabezpieczenie kanalizacji 2-otworowej rurą dwudzielną 160mm  - 16 m 

  
4. budowa kabli magistralnych w kanalizacji - 225 m 67,50 kmpar 

5. demontaż kabli magistralnych w kanalizacji - 224 m 67,20 kmpar 

6. budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji - 228 m 19,62 kmpar 

7. demontaż kabli rozdzielczych w kanalizacji - 224 m 19,28 kmpar 

 8. demontaż kanalizacji  2-otworowej - 218 m 0,436 kmotw 

 
 
1.4.  PODSTAWA  OPRACOWANIA : 

Niniejszy  projekt  opracowano  na  podstawie:  

 warunków technicznych wydanych przez Orange Polska, 
 inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie, 
 dodatkowych ustaleń z użytkownikiem sieci teletechnicznej, 
 projektu przebudowy drogi powiatowej 
 norm i przepisów branżowych. 

 
1.5. UŻYTKOWNIK : 
 

  Użytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej będzie ORANGE Polska  S.A. Wydział Utrzymania Usług i 

Infrastruktury 5 Tarnów ul. Jagiellońska 52A,  33-300 Nowy Sącz. 

 
1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT : 

           Przewidywany  czas  realizacji  inwestycji  wyniesie  około  8 dni. 

 
1.7.  UZGODNIENIA : 

      Projekt  został  uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w  Krakowie   30-629 Kraków, ul. Dauna 66. 
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2.   ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
2.1.   ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obecnie  na  terenie, na  którym  będzie  prowadzona  inwestycja  znajduje  się  typowa infrastruktura  

techniczna:  sieć telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna, sieć energetyczna doziemna i napowietrzna,  

kanalizacja sanitarna, asfaltowa droga.  

 

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotowa  inwestycja  nie  powoduje  zmian  sposobu  zagospodarowania  terenu.    

 

2.3.    ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektów budowlanych, budowy dróg, 

parkingów, placów, chodników i terenów zieleni. 

 

2.4. OCHRONA ZABYTKÓW 

Teren, na którym ma być prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 
2.5. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Teren, na którym prowadzona ma być inwestycja, nie jest terenem górniczym oraz  jest  zagrożony  

osuwaniem  się  mas  ziemnych. 

 
2.6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Projektowana sieć telekomunikacyjna nie ma ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

 
2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA 

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iż w miejscach gdzie projektowana jest sieć 

telekomunikacyjna występują  proste  warunki  gruntowe. Przebudowę sieci telekomunikacyjnej polegającą na 

kopaniu rowów i układaniu w nich rur kanalizacji  kablowej oraz studni kablowych należy zaliczyć do obiektów 

budowlanych o pierwszej kategorii geotechnicznej.    
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3.  OPIS  TECHNICZNY  
 
3.1.  STAN  ISTNIEJĄCY  

 
 W obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej zlokalizowana jest kanalizacja kablowa z 

kablami  miedzianymi rozdzielczymi i magistralnymi.  

 
3.2.  PRZEBUDOWA KANALIZACJI  KABLOWEJ  

 
 Dla usunięcia kolizji doziemnej sieci telekomunikacyjnej planowane jest wybudowanie nowego odcinka       

2-otworowej kanalizacji kablowej z rury RHDPE110/6,3mm poza obszarem kolizji. Kanalizację kablową układać 

na głębokości min. 0,8m. Projektowane jest również wykonanie jednej studni typu SK-2. Studnie kablową nr T2 

wykonać z elementów prefabrykowanych oraz wyposażyć w ramę i pokrywę typu ciężkiego z mechanizmem 

zasuwowo-ryglowym blokowanym zamkiem ABLOY i przystosowanym do zamontowania czujników systemu 

elektronicznego monitorowania. Rury kanalizacji należy uszczelnić po zaciągnięciu do nich kabli. Przy budowie 

kanalizacji kablowej należy uwzględnić uwarunkowania związane z przebudową drogi powiatowej, lokalizacją 

pozostałych urządzeń technicznych (szczególnie barier ochronnych) wraz z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu. Poziom posadowienia ram studni kablowych na obszarze inwestycji należy dopasować do projektowanej 

niwelety terenu. Lokalizacja projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiona jest na planie zagospodarowania 

terenu  rys. nr 1.1 i 1.2. Nad rurami kanalizacji w połowie wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Wybudowana odcinek kanalizacji kablowej powinien spełniać wymagania określone w normach:   ZN – 96/TP 

S.A. – 011      ZN - 96 / TP S.A.  -  012     ZN - 15/ OPL  -  013       ZN - 15 / OPL  -  014     ZN – 96/TP S.A. 

– 023     ZN - 96 / TP S.A. – 025   

 
3.2.1. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA  Z DROGAMI I WJAZDAMI 

 
 Kanalizację kablową na skrzyżowaniach z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi należy ułożyć 

zachowując głębokość przykrycia  min. 1m  dla rury RHDPEp110/6,3mm. Następnie wykop należy zasypać 

materiałem pozwalającym uzyskać odpowiednie zagęszczenie gruntu zgodnie z projektowaną konstrukcją 

podbudowy jezdni lub pobocza. W połowie wykopu nad rurami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Skrzyżowania powinny spełniać wymagania określone w normach:    

ZN – 96/TP S.A. – 004   ZN – 96/TP S.A. – 012    ZN – 15/OPL - 014    

 
3.2.2. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA  Z UZBROJENIEM TERENU 

 
 Skrzyżowania  i zbliżenia kanalizacji z innym istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. (Dz. U. nr 219), obowiązującymi przepisami 

branżowymi oraz zgodnie z zapisami właścicieli urządzeń z protokołu narady koordynacyjnej. Po zakończeniu 

prac (przed zasypaniem) należy zgłosić do odbioru poszczególnym użytkownikom uzbrojenia. Skrzyżowania 

rurociągu powinny spełniać wymagania określone w normach: ZN – 96/TP S.A. – 004   ZN – 96/TP S.A. – 012    

ZN – 15/OPL - 014    
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3.3.  PRZEBUDOWA  KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH  

 
3.3.1. PRZEBUDOWA  KABLI MIEDZIANYCH  

 

W związku z występującą kolizją po wybudowaniu nowego odcinka telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

należy wciągnąć do kanalizacji nowy odcinek kabla magistralnego typu XzTKMXpw 150x4x0,5 od studni T1 do 

studni T4 oraz nowy odcinek kabla rozdzielczego typu XzTKMXpw 50x4x0,5 od studni T1 do studni T3 i nowy 

odcinek kabla rozdzielczego typu XzTKMXpw 35x4x0,5 od studni T3 do studni T4. Następnie wykonać  

połączenie wciąganych kabli z istniejącymi kablami złączami przelotowymi i rozdzielczymi jak jest to 

przedstawione na załączonym schemacie przebudowy sieci telekomunikacyjnej na  rys. nr 2. Wybudowane 

kable i zastosowany osprzęt powinien spełniać wymagania określone w normach: ZN-96/TP S.A. -  027   ZN - 

96/TP S.A. – 028  ZN - 96/TP S.A. – 029  ZN - 96/TP S.A. – 030 ZN - 96/TP S.A. – 031  ZN - 96/TP S.A. – 032  

ZN - 96/TP S.A. – 033  ZN - 96/TP S.A. – 034 ZN - 96/TP S.A. – 035  ZN - 96/TP S.A. – 036  ZN - 96/TP S.A. 

– 037 

 
3.3.2.  ZŁĄCZA  KABLOWE  

 
 Żyły kabla należy łączyć łącznikami żył pojedynczych. Złącza  kablowe kabli zabezpieczać osłonami 

termokurczliwymi wzmocnionymi. Prace związane  wykonaniem złączy kablowych powinny spełniać wymagania 

określone w normach:  ZN – 96/TP S.A. – 030  ZN – 96/TP S.A. – 028 
 
3.3.3.  POMIARY  KOŃCOWE 

 
Po  zakończeniu  budowy  kabli  należy  wykonać  pomiary  końcowe prądem  stałym  i zmiennym Wyniki  

pomiarów  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  normach :ZN - 96 / TP S.A.  -  027,  BN - 89 / 8984 - 77 / 

03,  BN - 76 / 9371 - 03   i  ZN  -  96 / TP S.A.  -  028. 
 
3.4.  ZABEZPIECZENIE  SIECI TELETECHNICZNEJ DOZIEMNEJ 

 

 W miejscach kolizji  projektowanych urządzeń do istniejącej sieci telekomunikacyjnej doziemnej należy 

również wykonać zabezpieczenie kanalizacji wraz z korektą trasy dodatkowymi rurami osłonowymi dwudzielnymi  

160mm. Prace te należy wykonać w następujący sposób: istniejącą kanalizację należy odkopać i osłonić rurami 

dwudzielnymi. Rury osłonowe zabezpieczyć przed przenikaniem wody i zamulaniem poprzez odpowiednie ich 

uszczelnienie. W przypadku małej głębokości położenia kanalizacji wykonać dodatkowe zabezpieczenie w 

postaci wybudowania zbrojonej ławy betonowej nad kanalizacją.  Następnie wykop należy zasypać materiałem 

pozwalającym uzyskać odpowiednie zagęszczenie gruntu zgodnie z projektem drogowym oraz konstrukcją 

podbudowy jezdnia lub pobocza. W połowie wykopu nad rurami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Prace 

związane z zabezpieczeniem urządzeń teletechnicznych należy wykonać przed pracami branży drogowej  

zgodnie lokalizacją przedstawioną na rys. 1.1 i 1.2 oraz schematem rys. nr 2.  Wykonane  zabezpieczenie 

powinno spełniać wymagania określone w normach:  ZN – 96/TP S.A. – 004   ZN – 96/TP S.A. – 012   ZN - 15/ 

OPL  -  013       ZN - 15 / OPL  -  014          ZN – 96/TP S.A. – 023 
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3.5.  DEMONTAŻ  SIECI TELETECHNICZNEJ 

 
 Po przełączeniu kabli na nowe przebiegi należy wykonać na odcinku przebudowy demontaż  nieczynnych 

urządzeń sieci  telekomunikacyjnej. 
 
3.6.  UWAGI  KOŃCOWE: 

 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 

7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w budownictwie telekomunikacji. 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 

- zapoznanie się z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszącymi; 

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac; 

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w starostwie trasy projektowanej sieci; 

- przekazanie placu budowy wykonawcy; 

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami. 

Po wykonaniu prac związanych z budową kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem należy zlecić wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę geodezyjną. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  i  w  czasie  ich  wykonywania  należy również: 

a) zapoznać  się  z  warunkami  zawartymi  w  uzgodnieniach, celem  uwzględnienia ich przy  budowie  

b) roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  ręcznie . 

c) wszelkie prace wykonywać pod nadzorem  pracowników właściciela urządzeń teletechnicznych  

d) przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie właściciela urządzeń teletechnicznych z podaniem 

imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy 

e) po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela właściciela urządzeń 

teletechnicznych i przekazać dokumentację powykonawczą właścicielowi sieci. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych drogowych,  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do 

wykonania niezbędnych  przełożeń kolidujących elementów sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczeń w 

rejonie obiektów. Zaznacza się jednak, iż przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej 

kolidującej z   projektowanymi   elementami   zagospodarowania   terenu   uwzględniają   ich   wzajemne 

docelowe przebiegi w terenie. Zatem w sytuacji konieczności wprowadzenia tymczasowych rozwiązań w 

zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, przed osiągnięciem rozwiązań (tras i lokalizacji) docelowych 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego 

opracowania projektów przebudowy urządzeń z uwzględnieniem  ich  etapowania  w  dostosowaniu  do  

założonej  technologii  i  kolejności realizacji elementów kontraktu  

Dokumentację  projektową  należy  odczytywać  w  całości.  Treść  rysunku  technicznego wchodzącego  w  

skład  Dokumentacji  projektowej  jest  zgodna  z  jego  metryką.  Inne  obiekty pokazane  na  tym  rysunku  

mogą  być  traktowane  jedynie  informacyjnie.  Rysunek  należy interpretować w powiązaniu z innymi 

odpowiadającymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentację   projektową   sporządzono   na aktualnej   

mapie   do   celów   projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektów i urządzeń podziemnych jest orientacyjna. 
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Nie wyklucza się istnienia   innej   niezinwentaryzowanej   podziemnej   infrastruktury   terenu.   W przypadku 

rozbieżności,   wymiary  podane na   piśmie   są ważniejsze   od wymiarów   określonych na podstawie  odczytu  

z  Dokumentacji  Projektowej.  Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do niniejszej  dokumentacji  należy  uzgadniać  z 

Projektantem  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności  zgodnie  z przepisami  Prawa  budowlanego  

(nadzór  autorski).  Projekt  podlega ochronie z tytułu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z 

późniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w  zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegają nadzorowi i 

odbiorowi przez  pracownika  wyznaczonego  przez  właściciela  sieci. W  protokole  odbioru  robót  osoba 

sprawująca   nadzór   ze   strony   właściciela   sieci   potwierdza   wpisem   prawidłowość   ich wykonania. 

 

 
4.  PARAMETRY TRANSMISYJNE : 

Ponieważ długości kabli pozostaje bez zmian to wykonanie przebudowy kabli nie wpłynie na zmianę 

parametrów transmisyjnych.  

 
5.  WYKAZ  NORM I PRZEPISÓW BRANŻOWYCH  
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401) 

b) Zarządzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia  do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP 

S.A.  dotyczących kablowych linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych: 

 ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.  

 ZN-15/OPL-010  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.          

 ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  

 ZN-96/TP S.A.-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. – 

 ZN-15/OPL-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.  

 ZN-15/OPL-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.    
 ZN-15/OPL-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

 ZN-12/TP S.A.-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2012. 

 ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2000. 
 ZN-06/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2006. 
 ZN-15/OPL-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.  

 ZN-10/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania.  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
6.  PRZEDMIAR PRAC 
 
 

L.p. Rodzaj prac Ilość Jedn. miary 
1 Budowa studni SK-2  1 szt. 

2 Budowa kanalizacji 2xrura RHDPE 110/6,3mm 218 m 

3 Zabezpieczenie 2-otworowej kanalizacji rurą dwudzielną 160mm 16 m 

4 Wciąganie kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 do kanalizacji  225 m 

5 Wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 do kanalizacji  122 m 

6 Wciąganie kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 do kanalizacji  106 m 

7 Montaż złączy przelotowych na kablu 300p w kanalizacji 2 szt. 

8 Montaż złączy rozgałęźnych na kablu 100p w kanalizacji 2 szt. 

9 Montaż złączy rozgałęźnych na kablu 70p w kanalizacji 1 szt. 

10 Pomiary kabla 300p  1 odcinek 

11 Pomiary kabla 100p  1 odcinek 

12 Wyciąganie kabli z kanalizacji 448 m 

13 Demontaż kanalizacji 2-otworej 218 m 

 
 
 
 
 
 
7.  ZAŁĄCZNIKI 
     - warunki techniczne Orange Polska – pismo nr: TTISIKU-15580/18/RP z dnia 26.03.2018r.  

     - protokół z narady koordynacyjnej   

     - uzgodnienie projektu przez  Orange Polska – pismo nr: TTISIKU-40916/18/RP z dnia 08.08.2018r.  

     - uprawnienia projektantów oraz zaświadczenia o członkostwie w MOIIB w Krakowie 
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 8.  RYSUNKI 

- PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU    -  rys.  nr  1.1 i rys.  nr 1.2  

- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ    -  rys.  nr  2  

 



 



 







Legenda:

                        - proj. kanalizacja kablowa 2 x 110/6,3mm  

- proj. zabezpieczenie kanalizacji rurami  dwudzielnymi 160mm                                                                         

istn.T1

Temat rysunku:   

Data: 

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

Rys. nr  1.1Skala: 1 : 50006. 2018 r.

mgr inż. Stefan 
RapaczProjektant:

Sprawdził:

Inwestor:   

upr. nr MAP/0447/POOT/09

specjalność: 
telekomunikacja

nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14mgr inż. Witold 
Fircowicz specjalność: 

telekomunikacja

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane ul. Chramcówki 15 

istn.T4

- proj. studnia kablowa SK-2   

   Sieć Miejscowa LeśnicaPrzebudowa  sieci telekomunikacyjnej  kolidującej z przebudową  
drogi powiatowej nr 1647K  w miejscowości Leśnica 

w km 4+783,00 – 5+707,00



Temat rysunku:   

Data: 

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

Rys. nr  1.2Skala: 1 : 50006. 2018 r.

mgr inż. Stefan 
RapaczProjektant:

Sprawdził:

Inwestor:   

upr. nr MAP/0447/POOT/09

specjalność: 
telekomunikacja

nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14mgr inż. Witold 
Fircowicz specjalność: 

telekomunikacja

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane ul. Chramcówki 15 

   Sieć Miejscowa LeśnicaPrzebudowa  sieci telekomunikacyjnej  kolidującej z przebudową  
drogi powiatowej nr 1647K  w miejscowości Leśnica 

w km 4+783,00 – 5+707,00



NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Temat rysunku:   

Data: 

   Sieć Miejscowa Leśnica

Rys. nr  2Skala: -06. 2018 r.

mgr inż. Stefan 
Rapacz

upr. nr MAP/0447/POOT/09

specjalność: 
telekomunikacja

Projektant:

Sprawdził:

Inwestor:   

Przebudowa  sieci telekomunikacyjnej  kolidującej z przebudową  
drogi powiatowej nr 1647K  w miejscowości Leśnica 

w km 4+783,00 – 5+707,00

Oznaczenie:

- istn.  kanalizacja kablowa 

- proj.  rura osłonowa na kanalizacji   

mgr inż. Witold 
Fircowicz

 nr ewid. 2/93 
MAP/BT/0103/14

specjalność: 
telekomunikacja

km
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- 1
6m

istn.  T1

proj. T2 
SK-2

- istn. kabel miedziany kanałowy

- proj. kabel  miedziany kanałowy

- proj. złącze na kablu

-65- -52-

proj. XzTKMXpw 150x4x0,5 (M5-7) 
218/225m

istn.  T3 istn.  T4

istn.  T5 istn.  T6

-101-

- proj.  kanalizacja kablowa 

proj. XzTKMXpw 50x4x0,5 (R3/31-310)    
117/122m

proj. XzTKMXpw 35x4x0,5 (R3/31-37)    
101/106m

- istn. słup telekom. kablowy

- istn. skrzynka kablowa 

istn. kabel  300p + 70p 
do demontażu - 104m

istn. kabel  300p + 100p 
do demontażu - 120m

istn. kanalizacja 2-otworowa 
do demontażu - 218m

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane ul. Chramcówki 15 


























	PW_Leśnica
	Fircowicz_upr proj+2018-19
	Rapacz_upr proj+2018-19
	ZUDP_rys.1.1 plan sytuacyjny
	ZUDP_rys.1.2 plan sytuacyjny
	rys. 1.1  PZT
	rys. 1.1  PZT.vsd
	Strona 1


	rys. 1.2  PZT
	rys. 1.2  PZT.vsd
	Strona 1


	rys. 2  schemat
	rys. 2  schemat.vsd
	Orange


	uzgodnienie PW
	WT ORANGE
	ZUDP

