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1.   CZĘŚĆ  OGÓLNA.                   

1.1. Inwestor. 
  Inwestorem niniejszej inwestycji jest Województwo Warmińsko-Mazurskie Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 28B. 

 

1.2. Wykonawca robót 

    Wykonawcą winno być przedsiębiorstwo specjalistyczne dysponujące 

odpowiednim sprzętem oraz kadrą posiadającą właściwe uprawnienia budowlane w 

telekomunikacji. Wykonawca winien uzyskać również akceptację Orange Polska S.A. 

Domena Hurt w Olsztynie. 

 

1.3. Przedmiot projektu  

     Przedmiotem projektu jest: 

- przebudowa telekomunikacyjnych linii miejscowych przebiegających wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 515 km 47+670 k/m Różnowo, gm. Susz w rejonie 

przebudowywanego przepustu. 

   Zarządzającym siecią telekomunikacyjną jest Orange Polska S.A. Domena Hurt. 

 

1.4. Podstawa opracowania projektu 

- zlecenie inwestora 

-warunki Orange Polska S.A. Domena Hurt w Olsztynie 

- notatka służbowa 

- dane zebrane w terenie 

- plan przebudowy przepustu 

 

1.5. Uzasadnienie 

   Przebudowa linii telekomunikacyjnych występuje w związku z przebudową 

przepustu pod drogą wojewódzką nr 515.  

 

1.6. Zakres rzeczowy 

- przebudowa kabli typu XzTKMXpw 35×4×0,8 na dł. 20 m. 

- przebudowa kabli typu XzTKMXpw 25×4×0,8 na dł. 20 m. 

- przebudowa kabli typu XzTKMXpw 2×2×0,6 na dł. 20 m. 
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1.7. Termin realizacji inwestycji 

   Z uwagi na warunki klimatyczne w/w prace nie mogą być wykonywane w okresie, 

gdy temperatura otoczenia będzie niższa niż -50 C. 

 

1.8. Uzgodnienia 

    Dokumentacja została uzgodniona z Orange Polska S.A. Domena Hurt  

w Olsztynie, który jest zarządzającym sieci telekomunikacyjnej. 

 

1.9. Projekty związane 

  Niniejszy projekt jest związany z PB i PW przebudowy przepustu w drodze 

wojewódzkiej nr 515 k/m Różnowo gm. Susz. 

 

 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1. Stan istniejący 

  Wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 515 przebiegają telekomunikacyjne linie 

miejscowe XzTKMXpw 2x2x0,6, XzTKMXpw 35x4x0,8 i TKDFta 43x1,2 Cu. 

Wszystkie linie są wykorzystywane jako linie telekomunikacyjne miejscowe. 

W związku z przebudową przepustu i pogłębieniem rowu odpływowego linie te 

kolidują z projektowanymi zmianami. Należy więc je przebudować. 

 

2.2. Stan projektowany 

   a) Linia telekomunikacyjna XzTKMXpw2x2x0,6 i XzTKMXpw 35x4x0,8 

Przebudowę należy wykonać na odcinku od punktu oznaczonego literą C do punktu 

D. Należy ułożyć nowe odcinki kabla XzTKMXpw 2x2x0,6 o dł. 20 m i XzTKMXpw 

35x4x0,8 o dł. 20 m w projektowanej rurze ochronnej typu HDPEø 110/6,3 dł. 12 m 

jak pokazano na rys. nr 1. Rurę należy ułożyć w wykopie otwartym. Kable w ziemi 

należy układać na gł. 0,8 m. Nad kablami na gł. 0,5 m należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą „Uwaga kabel telekomunikacyjny”. W punktach C i D należy wykonać 

nowe złącza przelotowe na każdej linii. Złącza wykonywać równolegle z 

zachowaniem ciągłości pracy abonentów. 

   b) Linia telekomunikacyjna TKDFta 43x2x1,2 Cu. 
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Przebudowę należy wykonać na odcinku od punktu oznaczonego literą A do punktu 

B. Należy ułożyć nowy odcinek kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,8 o dł. 20 m w 

projektowanej rurze ochronnej typu HDPEø 110/6,3 dł. 12 m jak pokazano na rys. nr 

1. Rurę należy ułożyć w wykopie otwartym. Kabel w ziemi należy układać na gł. 0,8 

m. Nad kablem na gł. 0,5 m należy ułożyć taśmę ostrzegawczą „Uwaga kabel 

telekomunikacyjny”. W punktach A i B należy wykonać nowe złącza przelotowe na 

każdej linii. Złącza wykonywać równolegle z zachowaniem ciągłości pracy 

abonentów. 

 

Wykaz długo ści kabli  do przebudowy: 

-XzTKMXpw 35×4×0,8 dł. 25 m 

-XzTKMXpw 25×4×0,8 dł. 25 m 

-XzTKMXpw 2×2×0,6 dł. 25 m 

 

2.3. Pomiary linii miejscowej 

     Należy wykonać pomiary końcowe prądem stałym przed i po przebudowie linii. 

 

2.4. Zabezpieczenie linii 

  Odcinek przebudowywanego kabla poza rurą obiektową należy przykryć taśmą 

ostrzegawczą ułożoną na gł. 0,5 m. Złącza należy zdomiarować do istniejących 

obiektów lub oznaczyć słupkami oznaczeniowymi. 

 

 

3. UWAGI KOŃCOWE. 

    W związku z planowaną przebudową wystąpią przerwy w łączności. 

    Wszystkie prace na linii telekomunikacyjnej wykonać po uzgodnieniu terminu ze 

Orange Polska S.A. Domena Hurt w Olsztynie. W stosunku do prac na linii 

telekomunikacyjnej wymagane jest zgłoszenie wszelkiego rodzaju prac w terminie 7 

dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem. Nie przewiduje się odzysku 

likwidowanych odcinków kabli. 

    Wszelkie prace wykonywać przy zachowaniu warunków BHP. 
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Tablica  Nr 1 

PRZEDMIAR  ROBÓT  

L.P. NAZWA ZADANIA JEDNOSTKI ILOŚĆ 

1. Wykonanie przepustów z rury HDPE ø 110/6,3 na gł. 1 

m wykop otwarty 

1 m 24 

2. Wykop rowu kablowego ręcznie. 1 km 0,016 

3. Układanie kabla na gł. 0,8 m. 1 km 0,060 

4. Montaż złączy przelotowych równoległych. 1 złącze 6 

5. Pomiary końcowe kabli 1 odcinek 6 

 
























