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4. O WIADCZźNIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spełniaj c wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.) 

 
 

o ś w i a d c z a m,  ż e: 
 

niniejszy projekt budowlano-wykonawczy pn. 
 

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowo ci Luszyn 
 

PRZEBUDOWA PRZYŁ CZY TźLźKOMUNIKACYJNYCH 
 

został sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

pieczęć i podpis projektanta 



 

Przedsi biorstwo Wielobran owe Usługi Doradztwo Handel Andrzej Kawka 
99-300 Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 3/53 

 

strona 8 

Przebudowa przył czy telekomunikacyjnych 

5. INFORMACJE OGÓLNE 
 

5.1. Inwestor 
 
Gmina Pacyna 
pl. Wyzwolenia 7 
09-541 Pacyna 
 
 

5.2. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniej cych przył czy telekomunikacyjnych 
koliduj cych z planowan  przebudow  odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn. 
 
 

5.3. Podstawa opracowania 
 
Niniejszy projekt wykonano na podstawie: 

 zlecenia inwestora; 

 kopi mapy zasadniczej w postaci numerycznej w skali 1:500 (GK.6642.1969.2019) 
pozyskanej w dniu 05.12.2019r; 

 warunków technicznych nr pisma: 5275/TTISILU/P/2020/MŁ, wydanych przez Orange 
Polska S.A. w dniu 31.01.2020r.; 

 danych paszportyzacyjnych sieci miejscowej (właściwych obszarowo dla przedmiotu 
opracowania) udostępnionych przez jej właściciela tj.: Orange Polska S.A.; 

 projektów powi zanych (vide pkt. 5.14 niniejszego opracowania: Projekty powi zane); 
 zaleceń, norm i wytycznych obowi zuj cych przy projektowaniu i utrzymaniu kablowych 

sieci telekomunikacyjnych; 

 danych zebranych w terenie przez projektanta. 
 
 

5.4. Kategoria obiektu budowlanego 
 
Projektowane przył cza telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.) stanowi  obiekt 
budowlany zaliczany do kategorii XXVI. 
 
 

5.5. Wykaz nieruchomo ci obj tych projektem zagospodarowania terenu 
 
Projekt zagospodarowania terenu dla branży telekomunikacyjnej obejmuje działkę 
ewidencyjn  oznaczon  jako nr 74, zlokalizowan  w obrębie ewidencyjnym 0004 Luszyn, 
w jednostce ewidencyjnej 140403_2 Pacyna. 
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5.6. Stan istniej cy 
 

Na nieruchomości objętej projektem zagospodarowania terenu istniej  następuj ce obiekty 
budowlane: 
- droga z jezdni ; 
- sieć telekomunikacyjna podziemna; 
- sieć elektryczna nadziemna; 
- sieć wodoci gowa. 
 
 

5.7. Wpływ projektowanego obiektu na rodowisko 
 
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mog cych zawsze znacz co ani 
nawet potencjalnie znacz co oddziaływać na środowisko. Projektowany obiekt w żaden 
sposób nie wpłynie negatywnie na środowisko ani zdrowie ludzi. Przebudowa istniej cych 
przył czy telekomunikacyjnych nie spowoduje zmian w poziomie wód gruntowych. Nie 
wytworzy źródła promieniowania elektromagnetycznego. Podobnie nie wprowadzi ona do 
środowiska hałasu, pyłów, b dź jakichkolwiek innych niepoż danych czynników. 
W zwi zku z tym, art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. 
zm.) wyklucza konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko. 
 
 

5.8. Informacja o ochronie Konserwatora Zabytków 
 

Nieruchomość objęta projektem zagospodarowania terenu nie podlega ochronie ze strony 
Konserwatora Zabytków. 
 
 

5.9. Informacja o obszarze oddziaływania projektowanego obiektu 
 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice nieruchomości 
na której będzie on zlokalizowany. W trakcie i po jego realizacji w żaden sposób nie będzie 
on oddziaływał na już istniej ce inne obiekty budowlane. Może on jednak wprowadzać 
pewne ograniczenia (w granicach działki na której zostanie zlokalizowany) co do 
usytuowania kolejnych obiektów – w przyszłości – w zakresie minimalnych odległości 
wymaganych rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.). 
 
 

5.10. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 
 

Projektowany obiekt nie będzie zlokalizowany na terenie górniczym. 
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5.11. Opinia geotechniczna 
 

Projektant na podstawie § 4 ust. 3 pkt. 1) rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) zaliczył planowany 
obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej. Z kolei warunki gruntowe na 
nieruchomości objętej projektem zagospodarowania terenu ustalił jako proste – § 4 ust. 2 

pkt. 1) rozporz dzenia jak wyżej – na podstawie oceny makroskopowej, obserwacji 
geodezyjnych, oględzin istniej cych obiektów budowlanych oraz doświadczeń własnych 
z przeszłości i analizy danych archiwalnych. 
Wobec powyższego projektant wydaje pozytywn  opinię w zakresie przebudowy przył czy 
telekomunikacyjnych na terenie objętym projektem. Jednocześnie stwierdza, że w tym 
przypadku zbędnym jest wykonywanie badań podłoża gruntowego, czy też sporz dzanie 
projektu geotechnicznego. 
 
 

5.12. Zawarto ć opracowania 
 
Niniejsze opracowanie zawiera: 

 opis planowanych prac z uwzględnieniem technologii ich realizacji na poszczególnych 
etapach przebudowy; 

 rozwi zania zbliżeń, skrzyżowań i kolizji z innymi urz dzeniami uzbrojenia terenowego; 
 wykaz podstawowych materiałów; 
 informację dotycz c  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 

5.13. Tryb realizacji projektu 
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1a) w zwi zku z art. 29 ust. 1 pkt. 20) Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.) przebudowa 
przył czy telekomunikacyjnych będ ca przedmiotem niniejszego opracowania nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę. Z kolei art. 30 ust. 1 pkt. 2b) przywołanej wcześniej 
Ustawy wyklucza konieczność zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowej przebudowy 
do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. 
 
 

5.14. Projekty powi zane 
 
Projekt budowlany pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn” dla 
branży drogowej wykonany w grudniu 2019r. przez jednostkę projektow : Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Usługi Doradztwo Handel Andrzej Kawka z siedzib  w Kutnie przy 
ul. Warszawskie Przedmieście 3/53; autor opracowania: mgr inż. Krzysztof Jadźwiński 
(uprawnienia budowlane nr LOD/2252/POOD/13). 
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6. WARUNKI TECHNICZNE ORANGE POLSKA S.A. 
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7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

7.1. Ocena zgodno ci zamierzenia z MPZP 
 
Planowana przebudowa istniej cych przył czy telekomunikacyjnych stanowi inwestycję 
celu publicznego z zakresu ł czności publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2204 
z późn. zm.). W zwi zku z faktem, że wymienione przył cza stanowi  infrastrukturę 
telekomunikacyjn  o nieznacznym oddziaływaniu to na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 
7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: 
Dz.U. 2017, poz. 2062 z późn. zm.) stwierdza się, że ich przebudowa nie wymaga 
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
 

7.2. Przebiegi trasowe przebudowywanych przył czy telekomunikacyjnych 
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8. OPIS PLANOWANYCH ROBÓT 
 

8.1. Przebudowa przył czy telekomunikacyjnych 
 
W pierwszej kolejności należy wybudować przepust pod wjazdem na posesję nr 3 ci głym 
odcinkiem rury HDPE 40/3,7mm o długości 8,3m posadowionej na głębokości min. 0,8m. 
Następnie przyst pić do budowy nowych odcinków przył czy (w sposób przedstawiony na 
schemacie montażowym – vide pkt. 8.2.) z wykorzystaniem kabli typu XzTKMXpw 220,5. 
Kable budować w wykopach otwartych na głębokości 0,8m p.p.t. (nakrycie) na uprzednio 
wykonanej podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10cm. Wykopy zasypywać 
warstwami (pierwsza o grubości co najmniej 10cm z użyciem piasku, kolejne gruntem 
rodzimym po uprzednim przesianiu) zagęszczaj c je mechanicznie do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia gruntu na poziomie co najmniej 0,98. W połowie głębokości wykopów należy 
umieścić taśmę ostrzegawcz  o szerokości co najmniej 10cm w kolorze pomarańczowym. 
Sposób budowy kabli zilustrowano poniżej rysunkiem 8.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8.1.1. Sposób budowy projektowanych kabli w wykopie otwartym. 
 
Wszystkie skrzyżowania projektowanych odcinków przył czy telekomunikacyjnych z innym 
uzbrojeniem terenu (sposoby ich realizacji, wymagane parametry) opisano w pkt. 8.3. 
niniejszego opracowania – Skrzyżowania i zbliżenia z innym uzbrojeniem. W razie 
konieczności zmiany głębokości posadowienia budowanego przył cza w obrębie danego 
skrzyżowania, w celu zachowania minimalnej normatywnej odległości od innego uzbrojenia, 
bezwzględnie stosować zasadę utrzymania niezmiennej głębokości na długości co najmniej 
po 1,0m w każd  ze stron skrzyżowania. 
Po wybudowaniu nowych odcinków kabli wykonać przeł czenia poprzez montaż zł czy 
przelotowych z wykorzystaniem ł czników pojedynczych do żył miedzianych oraz osłon 
kablowych do kabli małoparowych. Miejsca wykonania zł czy wyznaczyć cofaj c się od ich 
docelowych lokalizacji w stronę środka przebudowywanego odcinka o ok. 5,0m. Działanie 
takie ma na celu: zlokalizowanie każdego zł cza poza obszarem jezdni oraz stworzenie 
możliwości pozostawienia przy każdym zł czu odpowiednich zapasów kabli (po ok. 5,0m 
z każdej strony). 
Wył czone z eksploatacji odcinki kabli zdemontować. Dopuszcza się ich pozostawienie 
w gruncie pod warunkiem oznaczenia ich na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
jako nieczynnych. 
Po wykonaniu wszystkich robót zwi zanych z przebudow  teren na którym prowadzono 
prace bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez jego uprz tnięcie oraz 
odtworzenie wszystkich nawierzchni. 
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8.2. Schemat monta owy 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGI 
DORADZTWO HANDEL ANDRZEJ KAWKA 

 
ul. Warszawskie Przedmie cie 3/53 

99-300 Kutno 

 

Nazwa opracowania: 

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowo ci Luszyn 
Przebudowa przył czy telekomunikacyjnych 

Adres obiektu: 

Gmina Pacyna, miejscowość Luszyn 
jednostka ewid.: 140403_2 Pacyna; obręb ewid. 0004 Luszyn; 
działka ewid.: 74 

Branża: 
 

telekomunikacyjna 

 Inwestor: 

Gmina Pacyna 
ul. Wyzwolenia 7 
09-541 Pacyna 

Przedmiot rysunku: 

 

Schemat monta owy 
 

Nr: 

1/1 
 

Skala: bs 

Data: 02.2020 

Projektował: 

Imię i nazwisko: 
 

mgr inż. Robert Gęsiarz 

 

Nr uprawnień: 
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Podpis: 
 

 
 

 

przebudowywana droga gminna 

8 5 2 

3 

projektowany XzTKMXpw 220,5 

dł. trasowa 123,7m; dł. elektryczna 136,2m projektowany XzTKMXpw 220,5 
dł. trasowa 226,1m; dł. elektryczna 240,6m projektowany XzTKMXpw 220,5 

dł. trasowa 373,7m; dł. elektryczna 391,2m 

projektowany XzTKMXpw 220,5 
dł. trasowa 327,8m; dł. elektryczna 344,3m 

projektowana rura osłonowa 

HDPE 40/3,7mm 

dł. trasowa 8,3m 

projektowane zł cza 
przelotowe - 4 szt. 

projektowane zł cze 
przelotowe 

projektowane zł cze 
przelotowe 

projektowane zł cze 
przelotowe 

projektowane zł cze 
przelotowe 
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8.3. Skrzy owania i zbli enia z innym uzbrojeniem 
 
Na podstawie projektu zagospodarowania terenu sporz dzonego na kopi mapy zasadniczej 
stwierdza się występowanie skrzyżowania projektowanych przył czy telekomunikacyjnych 
z przył czem wodoci gowym biegn cym do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na 
posesji nr 3. Dopuszczalne sposoby rozwi zania tego skrzyżowania przedstawiono dalej 
w tabeli 8.3.1. Na rysunkach kolorem czerwonym oznaczono minimaln  wartość odległości 
pionowej (przy braku dodatkowych zabezpieczeń) pomiędzy projektowan  infrastruktur  
a istniej cym przył czem wodoci gowym jak  nakazuj  przepisy rozporz dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich wzajemne usytuowanie 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1864). Uwaga!: nie mo na wykluczyć sytuacji, w których w czasie 
wykonywania prac ziemnych dojdzie do napotkania innych niezinwentaryzowanych 
sieci, b d  podziemnych obiektów budowlanych. W takich przypadkach, zgodnie 
z zaleceniami przedstawionymi w pkt. 8.5 (Uwagi dotycz ce realizacji robót), wszystkie 
napotkane sieci i urz dzenia podziemne należy bezwzględnie traktować jako czynne. 
O sytuacjach tych bezzwłocznie powiadamiać ich właścicieli a prace prowadzić ręcznie, 
pod nadzorem i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie ewentualne zbliżenia 
należy rozwi zywać podobnie, tzn. zachowuj c parametry określone w przywołanym 
wcześniej rozporz dzeniu – vide wyci g poniżej. 
 
 

Wyci g z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864) 

 
Zabezpieczenie specjalne – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach 
zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż odległość 
podstawowa lub głębokość podstawowa o nie więcej niż 50%. 
 
Zabezpieczenie stykowe – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zbliżeń 
i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość telekomunikacyjnych 
obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż 25% odległości podstawowej lub 
głębokości podstawowej. 
 
Zabezpieczenie szczególne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach 
zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż 50%, lecz większa 
niż 25% odległości podstawowej lub głębokości podstawowej. 
 
 
 

Zbliżenia do istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu wynoszą odpowiednio: 
 
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne  
w przypadku zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi. 
1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej: 

1) odległość podstawowa: 0,1m; 
2) głębokość podstawowa: co najmniej taka sama jak głębokość innej kanalizacji lub kabla; 
3) zabezpieczenie specjalne: taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: rury zbliżeniowe. 

2. Usytuowanie i zabezpieczenie linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny): 
1) odległość podstawowa: 0,5m lub wg uzgodnienia; 
2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe lub taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: przegroda betonowa. 

3. Usytuowanie i zabezpieczenie elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii trakcyjnej: 
1) odległość podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej  

o napięciu znamionowym do 1kV wynosi 0,8m; 
2) odległość podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej  

o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV lub od uziomu słupa tej linii wynoszą: 
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a) 50m – w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z bezpośrednim (skutecznie) 
uziemionym punktem zerowym, niezależnie od rodzaju zastosowanych wsporczych linii, 

b) 5m – w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym punktem zerowym, 
lub linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane 
uziemione, 

c) 0,8m – w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym punktem 
zerowym, linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze drewniane nieuziemione: 

– głębokość podstawowa: 0,7m, 
– zabezpieczenie specjalne i szczególne: środki ochrony uzgodnione z właścicielem lub zarządcą linii 

elektroenergetycznej. 
4. Usytuowanie i zabezpieczenie wodociągu: 

1) odległości podstawowe: 
a) wodociąg magistralny: 1,0m, 
b) wodociąg rozdzielczy: 0,5m; 

2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe oraz taśma ostrzegawcza. 

5. Usytuowanie i zabezpieczenie ciepłociągu: 
1) odległości podstawowe: 

a) ciepłociąg parowy: 2,0m, 
b) wodociąg wodny: 1,0m; 

2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe oraz taśma ostrzegawcza. 

6. Usytuowanie i zabezpieczenie kanalizacji ściekowej i burzowej: 
1) odległość podstawowa: 1,0m; 
2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne lub szczególne: rury zbliżeniowe. 

7. Usytuowanie i zabezpieczenie gazociągu: 
1) odległości podstawowe: 

a) gazociąg niskiego i średniego ciśnienia 
– 0,5m dla kabla ziemnego, 
– 1,0m dla kanalizacji kablowej, 

b) gazociąg podwyższonego ciśnienia oraz wysokiego ciśnienia o nom do 150mm – 2,0m, 
c) jw., lecz nom = 150300mm - 3,0m, 
d) jw., lecz nom = 300500mm - 4,0m, 
e) jw., lecz nom  500mm  - 6,0m; 

2) głębokość podstawowa: 0,7m; 
3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe lub przepustowe oraz taśma ostrzegawcza; 
4) zabezpieczenie szczególne: przegroda żelbetowa. 

8. Usytuowanie i zabezpieczenie ropociągu technologicznego na terenie baz i stacji paliw płynnych, rurociągu 
dalekosiężnego do transportu ropy naftowej i produktów naftowych: 
1) odległości podstawowe: 

a) baza sieci ropociągowej  - kanalizacja kablowa poza strefą zagrożoną wybuchem, 
b) ropociąg   - 8,0m dla kanalizacji nieobsługującej ropociągu, 
c) ropociąg   - 5,0m dla kanalizacji obsługującej ropociąg; 

2) głębokość podstawowa: 0,7m. 
9. Usytuowanie i zabezpieczenie obiektów małej architektury i budynków: 

1) odległość podstawowa: 0,5m; 
2) odległość podstawowa od uziomu odgromowego: 1,0m; 
3) głębokość podstawowa: 0,7m; 
4) zabezpieczenie specjalne: taśma ostrzegawcza; 
5) zabezpieczenie szczególne: rury zbliżeniowe. 
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Tabela 8.3.1. Sposoby rozwi zań skrzyżowania projektowanych przył czy 
telekomunikacyjnych z istniej cym uzbrojeniem terenu. 

 

Skrzyżowanie z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego posesji nr 3 

przejście „nad” przejście „pod” 

  

 

 

pieczęć i podpis projektanta 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t proj. (kable w rurze osłonowej) min. 0,80m 

min. 0,80m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,15m 

woD32 

poziom terenu – odniesienie 0,00 

t proj. 
(kable w rurze osłonowej) min. 0,80m 

min. 0,80m 

min. odległość 
wymagana przepisami 

0,15m 

woD32 
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8.4. Pomiary ko cowe 
 
Po zakończeniu przebudowy przył czy niewykorzystywane tory kabli miedzianych poddać 
pomiarom: 

 stałopr dowym – oporności pętli i izolacji żył; 
 zmiennopr dowym – tłumienności oraz przesłuchów: zbliżnego i zdalnego, dla sygnału 

o częstotliwości określonej przez właściciela sieci. 
Protokoły z pomiarów przekazać do akceptacji przedstawicielowi Orange Polska S.A. 
 
 

8.5. Uwagi dotycz ce realizacji robót 
 
a) Przed przyst pieniem do robót ziemnych trasy przebudowywanych przył czy wytyczyć 

geodezyjnie. 
b) Wszelkie prace w obrębie terenu na którym prowadzona będzie planowana przebudowa 

drogi ściśle koordynować z innymi branżami. Każdorazowo rozpoczęcie i zakończenie 
robót na bież co uzgadniać z kierownikiem budowy. 

c) W czasie realizacji prac ściśle przestrzegać warunków narzuconych przez właściciela 
przebudowywanej infrastruktury tj. Orange Polska S.A. oraz właściciela terenu. 

d) Bezwzgl dnie stosować zasady bezpiecze stwa i higieny pracy. 
e) Wszystkie napotkane sieci oraz urz dzenia podziemne traktować jako czynne 

a w ich s siedztwie prace wykonywać r cznie zachowuj c szczególn  ostro no ć. 
f) O zamiarze rozpoczęcia robót powiadomić wszystkich zainteresowanych branżystów 

oraz właściciela terenu pisemnie zachowuj c co najmniej 14 dniowe wyprzedzenie. 
g) Wyst pić z wnioskiem o nadzór wła cicielski do Orange Polska S.A. 
h) Stosować tylko i wył cznie materiały posiadaj ce certyfikaty b d  deklaracje 

zgodno ci z polskimi normami. 
i) Geodezyjn  inwentaryzację powykonawcz  przeprowadzić przy wykopach otwartych. 
j) Po zakończeniu prac teren bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 
k) Niniejszy projekt zaktualizować poprzez naniesienie ewentualnych zmian, umożliwiaj c 

tym samym wykorzystanie go przez właściciela sieci tj. Orange Polska S.A. jako 
dokumentacji powykonawczej. 
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9. INŻORMACJA DOTYCZ CA BźZPIźCZź STWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
 
 
 
 
 
 

KARTA TYTUŁOWA 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

przył cza telekomunikacyjne (kategoria XXVI) 
Gmina Pacyn, miejscowość Luszyn 
identyfikacja nieruchomości według EGiB: 140403_2.0004.74 

 
 
 
 
Nazwa i adres inwestora: 

Gmina Pacyna 
ul. Wyzwolenia 7 
09-541 Pacyna 

 
 
 
 
Imi  i nazwisko oraz adres projektanta sporz dzaj cego informacj Ś 
mgr inż. Robert Gęsiarz 
ul. Tarnowskiego 32/18 
99-300 Kutno 
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CZ Ć OPISOWA 
 

Zakres robót oraz kolejno ć realizacji pracŚ 
 

- budowa kabli ziemnych w wykopach otwartych oraz metod  przecisku; 
- montaż kabli i ich pomiary; 
- zasypywanie wykopów; 
- odtwarzanie nawierzchni i porz dkowanie terenu. 
 

Wykaz istniej cych obiektów budowlanychŚ 
 

- droga z jezdni ; 
- sieć telekomunikacyjna podziemna; 
- sieć elektryczna nadziemna; 
- sieć wodoci gowa. 
 

Wykaz elementów zagospodarowania działek i terenu, które mog  stwarzać zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludziŚ 
 

- droga z jezdni . 
 

Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót: 
 

- potr cenie przez pojazd poruszaj cy się po jezdni; 
- uderzenie przez maszyny lub ich ruchome części przy wykonywaniu przepustu oraz przy 

zagęszczaniu gruntu. 
 

Sposób instrukta u pracowników przed przyst pieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych: 
 

- instruktaż na stanowisku pracy przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego 
(kierownika robót). 

 

Wykaz rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych powstawaniu 
niebezpiecze stwŚ 
 

- kontrola sprawności technicznej maszyn i urz dzeń dopuszczanych do użytkowania przez 
pracowników; 

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 

- zapewnienie pracownikom środków ochrony podstawowej i dodatkowej (odzież ochronna, 
kaski; 

- dopuszczenie do pracy tylko i wył cznie osób przeszkolonych w zakresie BHP na 
stanowiskach robotniczych, a w przypadku pracowników obsługuj cych sprzęt 
zmechanizowany dodatkowo posiadaj cych odpowiednie uprawnienia. 
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Dodatkowa informacja zwi kszaj ca bezpiecze stwo prowadzonych prac budowlanych: 
 

W sporz dzanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Ustawie z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.), 
należy uwzględnić (TAK) lub nie uwzględniać (NIE) następuj ce rodzaje robót budowlanych: 
- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemi  lub upadku z wysokości – NIE; 

- przy prowadzeniu których występuj  działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażaj cych bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi – NIE; 

- stwarzaj cych zagrożenie promieniowaniem jonizuj cym – NIE; 
- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – TAK; 
- stwarzaj cych ryzyko utonięcia pracowników – NIE; 
- prowadzonych w studniach, pod ziemi  i w tunelach – NIE; 
- wykonywanych przez kieruj cych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – NIE; 
- wykonywanych w kesonach, z atmosfer  wytwarzan  ze sprężonego powietrza – NIE; 
- wymagaj cych użycia materiałów wybuchowych – NIE; 
- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – NIE. 
 

 

 

pieczęć i podpis projektanta 
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
Wszystkie wykazane poniżej materiały należy traktować jako zalecane. Możliwe jest 
zastosowanie innych o nie gorszych parametrach pod warunkiem posiadania przez nie 
certyfikatów b dź deklaracji zgodności z odpowiednimi polskimi normami. 
Wszelkie odpady wytworzone w trakcie prac winny być zabezpieczone i zutylizowane 
przez wykonawc . 
 

lp. materiał j.m. ilo ć 

1 rura osłonowa HDPE 40/3,7mm m 8,3 

2 kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 220,5 m 1112,3 

3 taśma ostrzegawcza o szerokości 10cm w kolorze pomarańczowym m 374,8 

4 ł cznik przelotowy do żył kabli miedzianych o średnicach 0,4 – 0,9mm szt. 32 

5 osłona kablowa dla kabli miedzianych małoparowych (do 5 par) szt. 8 

 

 

pieczęć i podpis projektanta 
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11. UZGODNIENIA I OPINIE 
 

11.1. Informacja dotycz ca koordynacji przebudowywanych przył czy 
telekomunikacyjnych jako sieci uzbrojenia terenu 

 
Planowane do przebudowy przył cza telekomunikacyjne rozumiane jako sieć uzbrojenia 
terenu według definicji zawartej w art. 2 pkt. 11) Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 725 z późn. zm.) nie 
podlegaj  koordynacji w zakresie ich sytuowania z mocy przepisu art. 28b ust. 1 i ust. 2 
pkt. 1) przywołanej wcześniej Ustawy. 
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11.2. Opinia Orange Polska S.A. 
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