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I. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
ORAZ ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO
IZBY INŻ. BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

Szczecin 22.08.2012r
OŚWIADCZENIE

Jako projektant – autor dokumentacji technicznej:

Budowa połączenia światłowodowego w relacji: Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Policach ul.Tanowska 4A – Komenda
Powiatowa Policji w Policach ul.Kasprowicza 3 w celu przyłączenia komend
powiatowych PSP do sieci OST 112
oświadczam , że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a zadanie może być realizowane na
podstawie art. 29a / Prawa Budowlanego z poprawkami z dnia 26.09.2005 / bez
zgłoszenia, Pozwolenia na Budowę oraz Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,
informując jedynie strony o zamierzeniu wykonywania robót oraz że wykonana
dokumentacja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WC6-PPD-T5E *

Pan Wiktor GABRYLISZYN o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0022/07
adres zamieszkania ul. J.H. Dąbrowskiego 5/24, 70-100 SZCZECIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2012-02-01 do 2013-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-09 roku przez:
Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej 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.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Inwestor.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Szczecinie
70-515 Szczecin, ul.Małopolska 47
1.2. Przedmiot projektu.
Przedmiotem projektu jest budowa kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 24J
układanego w istniejącej kanalizacji oraz w rurociągu ochronnym 2xHDPE40.
1.3. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kabla światłowodowego w
rurociągu ochronnym typu 2x HDPEΦ40/3.7mm oraz w istniejącej kanalizacji.
Długość optyczna kabla światłowodowego to : 1504m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:
• ustalenia robocze ze zleceniodawcą,
• dane uzyskane i ustalone w terenie,
• uzgodnienia branżowe.
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Budowa rurociągu światłowodowego
Przedmiotem projektu jest budowa przyłącza światłowodowego typu Z-XOTKtsd
24J układanego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej KP PSP od budynku KP PSP przy
ul.Tanowskiej 4A do studni przy KP PSP oraz w rurociągu ochronnym 2xHDPE40 od
istniejącej studni do budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach przy
ul.Kasprowicza 3.
Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rury rurociągu powinny być
szczelne w każdym punkcie, niedostępne dla zanieczyszczali stałych i płynnych zarówno w
czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania końców rur należy stosować piankę
uszczelniającą PU. Projektowany rurociąg układać należy na głębokości min. 0,7 m w
wykopie o szerokości do 1 m. Na trasie rurociągu przewidziano studnie kablowe typu
SKR-1 i SKR-2 (zgodnie z Rys.2 i 3). Pokrywy studni powinny zawierać logo Komendy
Powiatowej Policji, którego wzór musi być wcześniej uzgodniony z Komendą
Wojewódzką Policji.

3.2. Budowa kabla światłowodowego
Przebieg trasowy kabli światłowodowych wraz z odległością trasową i optyczną
pomiędzy odpowiednimi studniami kablowymi przedstawiony został na schemacie
wyprostowanym linii światłowodowej (Rys.2, 3, 4 i 5).
Kabel światłowodowy zostaną zaciągnięty do istniejącej kanalizacji, w
projektowanej kanalizacji wtórnej oraz zaprojektowanego rurociągu kablowego metodą
pneumatyczną. Zapasy kabla wynoszące 30 m zostaną zainstalowane zgodnie z Rys.2, 4 i
5 w stelażach typu SZ-2 i SZ-1.

Schemat rozpływu włókien światłowodowych

zaprezentowany został na Rys.3.
Kabel wprowadzić do budynku Komendy Powiatowej Policji w miejscu
pokazanym na Rys.2 i Rys.5. Stosować uszczelnienie typu Raychem 2020. Kabel w
budynku KPP prowadzić w rurce typu pechel RHDPEt 25 mocowanym do ściany oraz
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układanym na istniejącym podwieszanym dukcie kablowym zgodnie z Rys. 5. Kabel
należy zakończyć na projektowanej przełącznicy panelowej typu
19/1U/24/SC/E2000 uzbrojonej w 24 pola

OPTOMER PS-

w istniejącej szafie w pomieszczeniu

serwerowni.
Do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kabel
wprowadzić w istniejącej kanalizacji, w projektowanym rurociągu wtórnym typu
HDPE32 oraz istniejącym przepustem do pomieszczenia serwerowni, a następnie w
rurce typu pechel RHDPEt 25 układanej na istniejącym dukcie kablowym zgodnie z Rys.
4. Kabel należy zakończyć na projektowanej przełącznicy panelowej typu OPTOMER PS19/1U/24/SC/E2000 uzbrojonej w 24pól

w istniejącej szafie w pomieszczeniu

serwerowni.

3.3. Pomiary
Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej
należy wykonać następujące pomiary:
a) pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną
b) pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną
c) pomiar reflektancji złączy światłowodowych.
Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla każdego toru optycznego włączanego do pracy.
Dla każdego włókna światłowodowego na odcinku regeneratorowym należy pomierzyć
tłumienność pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Pomiar
powinien być wykonany dla obu pasm optycznych t.j. 1310 nm i 1550 nm w obydwu
kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla
wraz ze złączami rozłączalnymi i potwierdzenie zgodności z obliczonym bilansem mocy
odcinka regeneratorowego.
Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 1310
+ 20 nm i 1550 + 20 nm przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm.
Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru optycznego wykonuje się przy
odbiorze wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej jeśli wymagane pasmo transmisji
jest większe niż połowa pasma obliczonego teoretycznie dla danego toru. Pomiar ten
sprowadza

się

do

pomiaru

uśrednionej

wartości

współczynnika

dyspersji
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chromatycznej. Zalecaną metodą pomiaru jest metoda pomiaru przesunięcia fazy
Pomiar reflektancji złączy rozłączalnych pozwala na ocenę prawidłowości połączeń
zwłaszcza znajdujących się blisko laserowego źródła światła i mogących szkodliwie
wpływać na jego pracę. Pomiar może być wykonany przy zastosowaniu reflektometru
lub z użyciem sprzęgacza kierunkowego.
Dla torów współpracujących z systemami PDH 140 Mbit/s wymagany jest pomiar
reflektancji Rn od złączy metodą reflektometryczną.
Dla torów współpracujących z systemami SDH wymagane są dwa rodzaje pomiarów:
- pomiar reflektancji Rn ł 35 dB od złączy metodą reflektometryczną,
- pomiar tłumienności fali odbitej R ł 25 dB z wykorzystaniem sprzęgacza optycznego.
Wyniki pomiarów przedstawić w dokumentacji powykonawczej.

3.4. Oznakowanie i zabezpieczenie kabli światłowodowych
Projektowany kabel światłowodowy będzie zabezpieczony przez układanie w
rurociągu ochronnym typu 2xHDPE40 oraz 1xHDPE32.
Na całej trasie kanalizacji, w połowie głębokości jej umieszczenia umieszczona zostanie
żółta taśma z napisem „UWAGA! Kable optotelekomunikacyjne”. We wszystkich
studniach kablowych na rurze, w której zostaje zainstalowany kabel światłowodowy jak
i w obiektach należy zainstalować przewieszki identyfikacyjne i ostrzegawcze z
oznaczeniem kabla (Rys 6). Na etapie wykonawstwa należy w porozumieniu z
Inwestorem ustalić formę szczegółowej przywieszki identyfikacyjnej.

3.5. Wytyczne dla wykonawcy
1. Przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUDP.
2. Trasa rurociągu podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej.
3. Uzupełnioną dokumentacje powykonawczą przekazać do gospodarza sieci.
4. Teren po zakończeniu robót wykonawca przywróci do stanu pierwotnego.
5. Rodzaj wykopów, sposób wykonania wykopów, odtworzenie nawierzchni.
Odcinek rurociągu należy wykonać w wykopie otwartym o szerokości 0,8m. W związku
z tym konieczne będzie wykonanie odtworzenia nawierzchni w miejscach wykopów.
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Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Polskimi Normami
i przepisami BHP.
Wykopy otwarty należy wykonywać wykonywać ręcznie.
Grunty z wykopów, takie jak piaski, żwir, pospółka należy składować obok wykopu.
Nasypy, glinę i grunty słabonośne należy wywieźć. Piasek do wbudowania w podsypkę,
osypkę, zasypkę rurociągu należy przywieźć.
Piasek (grunt niewysadzinowy) przeznaczony do wbudowania w wykop i składowany
wzdłuż wykopu, zasypywać warstwami gr. 20 cm i ubijać mechanicznie do bardzo
dobrego zagęszczenia. Stopień zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki rurociągów
układanych pod drogami powinna wynosić możliwe bliskiego uzyskania wskaźnika
zagęszczenia 1 (zgodnie z wymogami Zarządu Dróg). Odtworzyć istniejącą nawierzchnię
pobocza drogi poprzez rozplantowanie zebranej warstwy gleby – humusu i posianie
trawy.
6. Jeżeli w trakcie wciągania kabla do istniejącej kanalizacji KP PSP okaże się , że w
jakiejkolwiek studni brakuje wsporników do ułożenia kabla należy te wsporniki
zamontować, tak aby kabel nie był zlokalizowany w świetle otworu studni.
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w
miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budynków.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane przyłącze teletechniczne nie spowoduje konieczności zmiany
istniejącego zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów również
w przyszłości nie będzie wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania. Po
wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrócony do stanu
pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji. Szerokość zajmowanego pasa w
trakcie budowy nie powinna przekraczać od 1,0 do 3,0 metrów w zależności od
istniejących warunków technicznych w danym miejscu.
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5. OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE
Projektowane

przyłącze

teletechniczne

nie

ma

wpływu

na

stopień

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Rurociąg będzie układany
bez konieczności wycinania drzew oraz naruszania struktury korzeni. W tym celu należy
stosować przeciski pod drzewami. Należy zachować obowiązujące odległości
normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń. Przy
zbliżeniu rurociągu kablowego niemającego połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierząt (tzn. wykonanego z zastosowaniem przerwy gazowej), do gazociągu odległości
poziome między nimi nie powinny być mniejsze niż 1,0 m od gazociągu o nadciśnieniu
do 0,4 Mpa. Przy skrzyżowaniu rurociągu kablowego nie mającego połączenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt do gazociągu o nadciśnieniu nominalnym do 0,4
Mpa najmniejsza dopuszczalna odległość między nimi wynosi 0,5 m (w tym przypadku
nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia).

6. UWAGI KOŃCOWE
Projektowane przyłącze światłowodowe należy budować zgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami branżowymi i normami zakładowymi oraz ustaleniami z właścicielami
bądź użytkownikami terenów, przez które projektowana sieć przebiega. Przed
rozpoczęciem prac ziemnych, związanych z budową kanalizacji i kabli ziemnych, należy
dokonać dokładnego wytyczenia trasy (przez geodetę). Roboty ziemne należy wykonać
ręcznie, z uwzględnieniem przekopów próbnych. Odkryte przewody zabezpieczyć.
Ponadto przy pracach wykonywanych w obrębie dróg i ulic należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i przepisów BHP. W trakcie realizacji
projektu powinien być przeprowadzony nadzór autorski oraz nadzór ze strony
Inwestora.
Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie
wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem oraz naniesione
do projektu tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.
Realizacja projektu gwarantuje w pełni zachowanie warunków określonych w
art.5, a w szczególności ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich (art.5 ust.l
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pkt.9) w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. - PRAWU BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 z
dn. 25.08.1994r.).

7. NORMY, PRZEPISY I ZARZĄDZENIA
• Podczas wykonywania prac budowlanych należy przestrzegać obowiązujących
przepisów i norm branżowych, a w szczególności:
• Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych
• ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia
terenowego-Ogólne wymagania techniczne.
• ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa-Ogólne wymagania
techniczne.
• ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna-Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe-Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW)-Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej- Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk)Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE)Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe-Wymagania i
badania.
• ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt)-Wymagania i badania.
• ZN-96TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej-Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej-Wymagania i
badania.
• ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna-Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe-Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy- Wymagania i badania.
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• ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo- lokalizacyjne-Wymagania
i badania.
• ZN-96/TPSA-026. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe- Wymagania
i badania.
• Zn-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnętrzne)- Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne.
• ZN-96/TPSA -006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów
jednomodowych.
• - ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable
stacyjne.
• - ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe.
• -

ZN-96/TPSA-009.

światłowodowe.

Kablowe

linie

optotelekomunikacyjne.

Przełącznice
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III. TABELE
•
•
•
•

Tabela nr 1 – Zestawienie materiałów
Tabela nr 2 - Zestawienie rur obiektowych
Tabela nr 3 – Wykaz odcinków kabla OTK
Tabela nr 4 – Zestawienie tłumienności i bilans mocy

TABELA nr 1. Zestawienie materiałów
Lp. Materiał
1
Z-XOTKtsd24j (2x12j). Typ światłowodu-J2D. Ilość włókien jednomodowych-48
Panelowa przełącznica 19" dla 24 pól E2000 lub SC wys.1U. Wyk -wejście bezp. kablem
2
liniowym.
Szuflada zapasów 19" wysokość 1U, głębokość 200 mm. Wyposażenie: uchwyty kablowe,
3
rynienka na patchcordy
4
Adapter, łącznik SM E-2000/APC Diamond, ceramiczna tulejka centrująca
5
Pigtail SC/APC na tubie jednomodowej 9/125 o śr 0,9mm o dł 3m
6
Patchcord E2000/E2000; dł. 5m
7
Patchcord E2000/E2000; dł. 1m
8
Patchcord E2000/E2000; dł. 2m
9
Osłonka spawu 45mm
Rura RHDPE 40/3,7 p., kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej z warstwą
10
poślizgową
11 Złączki typu rurowe 40/40
Rura RHDPE 32/2.9 p., kanalizacji wtórnej i rurociągu o powierzchni wewnętrznej z warstwą
12
poślizgową
Rura RHDPEt 25/1,8 p., trudnopalne o powierzchni wewnętrznej z warstwą poślizgowa, kręgi
13
250 m
14 Rura RHDPE 110/6.3m
15 Uszczelka typu Jackmoon fiber simplex optic do rury fi 40
16 Skrzynka zapasu kabla liniowego w kablowni na ok. 50m kabla SZ-1
17 Stelaż zapasu kabla liniowego w studni SZ-2
18 Studnia kablowa tyou SKR-1 z zabezpieczeniem typu PIOCH
19 Studnia kablowa tyou SKR-2 z zabezpieczeniem typu PIOCH
20 Zamek systemowy typu ABLOY
Taśma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", szerokość
21
10cm
22 Oznacznik na kabel liniowy, duży
23 Opaska zaciskowa plastikowa 150/5 (długość/szerokość mm) kpl.100 sztuk
24 Uszczelnienie typu Raychem 2020
25 Nawierzchni typu Polbruk

J.m.
m

Ilość
1 504.0

szt.

2.0

szt.

2.0

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

48.0
48.0
12.0
12.0
24.0
48.0

m
szt.

2 396.0
18.0

m

136.0

m

50.0

m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

201.0
4.0
1.0
2.0
5.0
1.0
6.0

m

997.0

szt.
szt.
kpl.
m2

15.0
0.30
1.00
140.00

TABELA nr 2. Zestawienie rur obiektowych
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nr rury
obiektowej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Długość rury
obiektowej
1xRHDPE110/6.3mm
10
1xRHDPE110/6.3mm
4
1xRHDPE110/6.3mm
9
1xRHDPE110/6.3mm
8
1xRHDPE110/6.3mm
4
1xRHDPE110/6.3mm
6
1xRHDPE110/6.3mm
21
1xRHDPE110/6.3mm
6
1xRHDPE110/6.3mm
9
1xRHDPE110/6.3mm
20
1xRHDPE110/6.3mm
16
1xRHDPE110/6.3mm
16
1xRHDPE110/6.3mm
13
1xRHDPE110/6.3mm
6
1xRHDPE110/6.3mm
25
1xRHDPE110/6.3mm
9
1xRHDPE110/6.3mm
11
1xRHDPE110/6.3mm
8
RAZEM:
201

Rodzaj rury obiektowej

Metoda
wykonania
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk
przecisk

Tabela 3. Wykaz odcinków kabla OTK
Odcinek w relacji

L.p.

1

Długość w
budynku [m]

Długość w
kanalizcji [m]

Długość rurociągu
1xHDPE40 [m]

Długość
Długość trasowa z Dodatek na
zapasy
optyczna kabla
zafalowaniem
[m]
kabla OTK [m]
[m]

od mufy (odf)

do mufy (odf)

KP PSP przy ul.Tanowskiej
4A w Policach

KPP w Policach przy ul.
Kasprowicza 3

50

136

1198

1384

120

RAZEM:

50

136

1198

1384

120

Długość na
bębnie

Typ kabla

1504

1530

Z-XOTKtsd 24J

1504

1530

Tabela 4. ZESTAWIENIE TŁUMIENNOŚCI i BILNAS MOCY

Lp.

RELACJA

Długość
optyczna [km]

1

KWP - KP PSP

1.504
1.504

Okno
λ = 1310 nm
λ = 1550 nm

Ilość złączy
spawanych

Ilość złączy
rozłącznych

Tłumienność [dB]

Bilans
mocy
[dB]

2
2

2
2

2.9016
2.6760

6.8618
6.6136

Tłumienność odcinka kabla światłowodowego wyraża się wzorem:
a tk = 2apr + as1 + as2 + αk Lopt + n1 0,1 + n2 0,5 [dB]
gdzie:
a tk – tłumienność toru światłowodowego pomiędzy półzłączkami na przełącznicach danego odcinka,
αk – tłumienność jednostkowa kabla [dB/km]: dla l = 1310 nm αk = 0,4 dB/km, a dla l = 1550 nm αk = 0,25 dB/km
Lopt – długość optyczna kabla wraz z zapasami kabla i włókien w złączach [km],
as1 + as2 – 0.1 dB tłumienności kabli stacyjnych,
apr – 0.5dB tłumienność półzłączki przy nadajniku i odbiorniku,
n1 – liczba złączy spawanych na danej relacji
n2 – liczba złączy rozłącznych na danej relacji.
Bilans mocy optycznej wyraża się wzorem:
Ps – Pr ≥ 1,1 x ak x Lopt + 0,1x n1+ 0,5x n2 + 5,0 [dB]
gdzie:
Ps – poziom wyjściowy mocy optycznej nadajnika w urządzeniu teletransmisyjnym [dB],
Pr – czułość odbiornika, tj. minimalny poziom mocy dopuszczalny dla urządzenia
teletransmisyjnego [dB],
ak – tłumienność jednostkowa włókna światłowodowego [dB/km],
Lopt – długość optyczna toru [km],
n1 – liczba spojeń włókien światłowodowych w torze,
n2 – liczba rozłącznych złączek światłowodowych w torze.
Na podstawie danych technicznych urządzeń dla systemu teletransmisyjnego przyjęto:
SDH – STM 4 Ps = –10 dB, a Pr zawiera się w przedziale: [(– 32) ÷ (– 34)] dB
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IV. RYSUNKI
• Rysunek nr 1 – Mapa poglądowa
• Rysunek nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu
• Rysunek nr 3 – Schemat wyprostowany i optyczny projektowanego kabla
światłowodowego
• Rysunek nr 4 – Trasa projektowanej linii światłowodowej w budynku KP KSP w
Policach
• Rysunek nr 5 – Trasa projektowanej linii światłowodowej w budynku KPP w
Policach
• Rysunek nr 6 – Przywieszki w skali 1:1 z danymi projektu

Rys.6. Przywieszki w skali 1:1 z danymi projektu
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V. ZAŁĄCZNIKI

STAROSTA POW|ATU POLlcKlEGo
ZisPÓŁ UZGADNlANlA DOKUl\łENTA0Jl PHOJEl(IOWEJ

Police, dnia 2012-08-14

oPINlA NR 536/12
uzgod nienia dokumentacji projektowej
Przedm iot uzgodnien ia:

Połozenie:

prĄącze

tel

etech

n

iczn e

Police, ul. Tanowska, Sied|ecka, Kasprowicza
obręb Police 6, działka nr 259146,218Bl7,21B8t9
obręb Police 9, działka nr 3,18/5, 3068
obręb Pol ice 1 4, działka nr 2251 l 2, 2251 t 4, 227 4 t 6, 2654, 2657, 2659/1
lnwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Adres:
ul. Małopolska 47,70-515 Szczecin
zlecenie zdnia:
2012-07-25
Data wpł, zlecenia do ZUDP: 2012-07-26

O

'1 ustawy z dnia 17 mĄa 1989 r. Prawo geodezyjne
i kańograficzne (tekst jednolity
2010 r, Nr 193, Poz. 1287) oraz § 11 ust. 1 rozporŻądzenia Ministra-Rozwoju'Regionalnegó
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnef ewidencji sieci uzbrojónia tórenu ońz
zesPołÓw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) o§iniu;ę pozyywnie
lokalizację: przyłącza teletechnicznego na działkach nr259t46,2188t7,21s8tó (obręb police oj, dlgl6,'eoog
lobręb Police 9),225112,225114,227416, 2654,2657,265gt1o (obręb police 14), działki położone w mieście

Na podstawie ań, 28 ust.

Dz. U.

z

Police.

lnwestor nie Przedłożyłw ZUDP decyzji

o

warunkach zabudowy bądż wypisu

zagospodarowania przestrzennego dla objętego wnioskiem terenu.

i

wyrysu

z

planu

Konsultanci ZUDP, przedstawiciele branz, zaopiniowali projekt z następującymi uwagami:

l] ĘNEA operator Sp. z o,o., Rejon Energetyczny Szczecin - uzgodniono z uwagami:
1.ZbliŻenia, skrzyŻowania z sieciami energetycznymi zabezpieĆzyć i wykonać-zgodnie z obowiązującymi

normami PN-76/E-05125 i PN-E-05'1 00-1/98.
2. PrzY zblizeniu, koliĄi z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem
duzej
ostrozn ości- kabl e zabezpieczyć zgod n ie z PN-76/E-05 1 25,
3, przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie szczecin aktualny przebieg
sieci
energetYcznYch będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy
lróbne
w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze sńnem rinycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RE szczecin
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
6, W PrzYPadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyzszym niż 15
kV,
naleŻY uzgodniĆ plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarząazająĆymi tymi sieciami,
7 -\N PrzYPadku zmiany przeznaczenia terenów, przezktóre prŻebiegają
istnĘąóelńie napowietrzne 0,4 kV
i15 kV, naleŻY dostosować obostrzenia ww. linii zgodnie z normą pN-r-o-sloo-tl98 do nowego układu
funkcjonalnego terenu.
ll, Telekomunikacja Polska SA, Pion Technicznej Obsługi Klienta w Szczecinie uzgodniono z uwagami:
-

Plac budowy z TP SA Obszar Telekomunikacji w Szczecinie. praie w pobliżu Jrządzeń
PodziemnYch TP SA prowadzić ręcznie zzachowaniem szcŻególnej ostrozności.
2. przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urządzeniami Tp sA z-achować odległościwynikające z polskich
1. PrzekazaĆ

i branzowych norm.
3. Przed rozPoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokośćułożeniapodziemnej infrastruktury Tp SA, metodą
PrzekoPu Probnego. Wszczególnych przypadkach prace żemne prowadżć pod ńadzorem pracor,rlnika Tp SA,
4. przed zasypaniem skrzyzowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Tp sA, zgłosić ten fakt celem
sprawdzen ia poprawnościwykonan ia prac.
5. Nie ujawnione na P|anszach koordynacyjnych kolizje zurządzeniamiTp SA, mozna usunąć po uzyskaniu
zgody TP SA, na wyłączny koszt lnwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt
lnwestora.
7, Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległościco najmniej 0,5 mb od studni będących
własnoŚcią TP SA. ZachoutaĆ minimum 0,5 meta przy *llżeniach z istniejącąkanalizacjąkablowąTp SA.
8. Na etaPie wykonawstwa nale4y zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od uą4łanąo pzez Tp SA.
9.Zakańczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP SA, celem uczestnictwa w odbiorze
i sprawdzenia prawidłowoŚciwykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Tp
sA.

lll'WielkoPolska SPÓłka Gazownictwa
SP. z o.o., oddzia
z uwagami:
1'SkrzlŻowania z siecią.gazową wykonyłłać
zgodnie

"

'

i!§;ią;.l

ł Zakład Gazowniczy

z

w Szczecinie _ uzgodniono

Rozpoządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia
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óz u, . żoo
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z
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Pozostali konsultanci biorącY udział w posiedzeniach
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'i".#o?ińj

zespołu i,i" *.ńi- udzia-łu przedstawiciel
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POLICACH

7z.o70 PóLieE

ul. §tefana Batorego

3

Police 23lipca2012

r.

GKM.7230.143.2012.GŁ

DEcYzuA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnla 14 czprwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 8 ust. 3 ustawy z dnia 2l marca
iqts .. o drogach pubiicznych 1DŹ, U. z 2007 r. Nr 19, poz. 1l5, z pózrriejszymi zmianami)
po rozpŃrzęnitiwnioiku Pana Wiktora Gabryliszyna zam. przy J. H. Dąbrowskiego 5124,70 - 100
Śr"r""in występującego w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczęcinie ul. MałoPolska 47,
70 _ 515 Ś"""Ó.i1 w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza światłowodowegow pasie drogowym

(Dz. U.

z zóoo

r. Nr 98, poz. I07 l ,

dzińki drogowej n:r 2t§8lg ul. Energetyków;22"t4l6;2654; 2659110;2657 ul. Siedlecka, W m. Police,
Burmistrz Polic:

1)
'

uzgadnia przebieg trasy przyłącza światłowodowego w pasie drogowym dzińki drogowej nr 2188/9

ul,-Energółkówi 227ak; zosą; zasgll}; 2657 ul, Siedlecka, w m. Police, oraz stwierdza iż
wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu
afi.3 pkt l1 ustawy Prawo budowlane w celu wykonania ułozenia ww. przyłącza.

2) uzgadnia lokalizację ww. urządzeń w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej zńącznik
do niniejszej decyzji pod warunkiem zaprojektowania jej przy zachowaniu następujących Parametrów
technicmych:

a)

bi

c)

d)
e)

f)

przejściew poprzek drogi wykonać metodą bezodkrywkową;
pooózas zajmówania chódnika, odkład z urobku oraz wygrodzenie wykopu nie powinno byĆ
ułozone w odległościmniejszej niż0,75m. od krawędzi jezdni;
Nawierzchnię chodnika odtworzyó w sposób następujący:
- 8cm warstwa ścieralnaz kostki betonowej brukowej;
- 3 cm podsypka piaskowo - cementowa;
- 15 cm podbudowa zasadnicza z |<rusrywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego;
Uszkodzoną kostkę wymienić na nową wg istniejącej kolorystyki;
naruszone elementy infrastruktury drogowej naleĄ przywróció do stanu Pierwotnego,
grunt należy zagęścićdo wymaganego wskaźnika zagęszczenia @N -B-06050 z 1999 r. potwi erdzone protokołem zagęszczenia)

;

UZASADNIENIE
Decyzję wydano na wniosek Pana Wiktora Gabryliszyna zam. przy J,H. Dąbrowskiego 5124,
w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczęcinię
70 100 Szczecin, występującego
-ŚzcŹecin.
Wniosek spełnia wymogi określone w ustawię o drogach
ul. Małopolska 47,70 -- 5i3
niszczenia i uszkadzania drogi oraz nie Powinna
powodować
powinna
publicznych. Inwestycja nie
zagrńać bezpieczeństwu ruchu na drodze.
- Na podŚtawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicarych w szczególnie uzasadnionych PrzYPadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obięktów |ub urządzeńniezwięanych zpottzebumi zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego moze nastąpić wyłącznie za zęzwoleniem właściwegozuządcY drogi,

w drodze decyzji administracyjnej.
wydawanym
zvótęi przepis art,39 ust 3a ustawy o drogach publicanych stanowi, że w decyzji, o której mowa
w ust. 3, określa,ię * ."c""gólności: rodĄ inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w Pasie
drogowym orazpouczenie ińwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązanY do:
1) izyskania poŻwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanYch;
2i uzgodnie nia z zarządcą drogi, prŻed uz}skaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu
lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
3)' uzyskania zęzwolęnia zuządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Ąfia

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
}muca 1999 t. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz,430), umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie
moze naruszać elementów techniczrych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego
'
zagrożeniabezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartościużytkowej drogi.
Mając powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji,

POUCZENIE
Przedrcąoczęciem prac budowlanych nalezy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia
robót budowlanych,
IJtrzymanie obiektów

i urządzeń,

o których mowa w niniejszej decyzji,

naleĘ do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż
drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ogtaniczńy możliwościprzebudowy lub remontu
drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniĄszaó stateczności i nośnościpodłoża oraz konstrukcji
jezdni, naruszaćurządzeńodwadniających i innych urządzeńnrajdujących się w drodze,

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych włiązanych z budową przylącza
światłowodowego w pasie drogowym wykonaćn uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej
organizacji ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad Ęm zarządzaniem (Dz. U.nr 177,poz.1729),
Niniejsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym
drogi gminnej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać od Burmistrza Polic
zezrvolenie na zajęcie pasa drogowego.

Za okres zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową ptzyłącza

zostanie naliczonaopłata zgodnie zę stawkami określonymi

w uchwale Rady Miejskiej w Policach nr XXĄ47l08 z dnia 26 lutego 2008r, w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Polic.
W myślart. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolęnia
zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza) w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości
l0-krotności opłaty ustalonej zgodnie zust. 4 - 6.
Jednocześnie informuję, że kńdę załączone pełnomocnictwo do wniosku podlega opłacie skarbowej
zgodnie z Ustawą o Opłacie Skarbowej (Dz. U. nr 225 poz.1635 cz, IV wg zał. z2006 r.).
Wpłatę w wysokości 17 zł na|eży uiścićw ciągu 7_dni^od dnia otrzymania niniejszego pisma w kasie
l500,Czwartęk70o-15uu,

H,llrii"ryłlxie§owpolicach."ynnÓ;,poniedziałók715-1600.wtorek-środa7|'-

Możnarównięz dokonać opłaty poprzezprzelew na konto Urzędu Miejskiego w Policach
w Banku PKO BP I/O Szczecin nr konta bankowego 34 1020 4795 0000 9802 0009 0480

Przy uzupełnianiu złożonej dokumentacji proszę się powołać na znak prowadzonej §prawy:
GKM.7230.143.20L2.GŁ z dnia 23 lipca 20l2r.
Od niniejszej decyzji służystronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Szczecinie, które naleĘ wnieśćza pośrednictwem Burmistrza Polic w terminie
czternastu dni od dniajej doręczenia.

Otrąymujq:
z uoowążnienia inwestorą:
l|iktor Gąbrvlis4vn J. H. Dąbrowskiego 5/24. 70
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DECYZrA
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia żl marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z2007r., nr 19, poz. II5 zpóźn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz.IJ. z 2000r., nr 98, poz.
I07I zpóźn. zm.),
dzińając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą m 626107 Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie udzielenie upowaznienia i
pełnomocnictw Panu Bogdanowi Krawczykowi, Dyrektorowi Zachodniopomorskiego
Zarządu Dróg Woj ewódzkich w Koszalinie,

po rozpŃrzeniu wniosku złożonegoprzęz: Wiktor Gabryliszyn,

70-100 Szczecin, ul,
J.H.Dąbrowskiego 5/24
działające w imieniu i na rzecz : Komendą Wojewódzka Poticji w Szczecinie ,70-5 ] 5 Szczecin,
ul. Małopolska 47
o wydanie zezwolenia na Iokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr l14 w
Policach (dztńkanr 2|8817 i 3068 ) wządzeńa w postaciprzyłącza światłowodowego
zezwalam
na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 114 w Policach

(działkanr 218817 i

3068 ) vrządzenia w postaci przyłącza światłowodowego przy zachowaniu następujących
waruŃów:

1.

2.
3.
4.

Nie wyraża się zgody na naruszenie konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej
przy wykonywaniu robót w pasie drogorvym,
Zastosować rury osłonowe na szerokościpasa drogowego,
Lokalizacjai odległośóod krawędzi jezdni nowoprojektowanych urządzen
zgo dna z załączonymi do wnio sku planami sytuacyj nymi
Zezw olenie doty czy wyłącznie nowoproj ektowanych vrządzeń, naniesionych
na plany sytuacyjne , posiadające pieczęó Zachodniopomorskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

uzasadnienie
Zgodnie z art. l07 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od
uzasadnieniadecyzji, albowiem uwzględnia ona w całościżądanie strony.

pouczenie

Poucza się wnioskodawcę o obowią7ku uzyskania przed rozpoczęciem prac
budowlanych pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca I994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z2006r., nr 156, poz.1118 zpóźn.zm.) lub dokonaniazgłoszenia budowy
albo wykonania robót budowlanych w rozumieniu tejże ustawy, dla których to czynności
właściwyjest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz pol]cza się o
obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, do§czącego
prowadzenia robót w pasie drogowym lub zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie
obiektu Iń urządzenia w pasie drogowym, o które to zęzwolenie należy wystąpić do Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Chojnie w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia I czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na
zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).
Nadto povcza się, iż od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie składa się za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrpmują:

lD

2.
3,
4.

Wiktor Gabryliszyn, 70-100 Szczecin, ul. J.H.Dąbrowskiego 5/24
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ,70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
RDWw Chojnie
a/a
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MoK/ŁN/217/2012
Police, 26.07.2012

Mieiski Ośrodek Kultury
72-070 Police, ul. Stedlecka ta
tel.312_10_55
Regon 000659058

Wiktor Gabryliszyn
ul. J.H. Dąbrowskiego 5/24
70-100 Szczecin

Dot.Budowy połaczenia Światłowodowegow relacji: Komenda Powiatowa Państwowei Strazv pożarnej w
Policach ul. Tanowska 4a- Komenda Powiatowa Policii w Policach ul. Kasprowicza 3 w celu przyłączenja
komend powiatowych PSP do sieci OST 772

Miejski OŚrodek Kultury w Policach wyraża zgodę na lokalizacje obiektów budowlanych (przyłącza
Światłowodowego układanego w rurociągu ochronnym) na terenie działki o nLlmerze'ewidencyińym
2251/4, obręb Police 74, gmina Police,
W ramach niniejszej zgody zobowiązujemy inwestora do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Z poważaniem

ŁLYRE

aperator

Oddzial Dystrybucji Szczecin

Grupa Enęa

Komenda Wojewódzka Policji
w szczecinie
u!. Małopolska 47
70-515 Szczecin
Wasz znak:
Data:

Nasz

znak: ZDWWG/DSIW

Data:

/2012

2012-07-25

DziaĘąc w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., w odpowiedzi na
pismo z dnia 04.07.2012 r,, wyrażam zgodę na dysponowanie

nieruchomością, stanowiącą działkę nr 31 8/5, połozoną w obrębie Police
budowlane, w związku z realizacją
projektu ,,Budowa przyłączenia światłowodowegow reIacji: Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Policach ul. Tanowska 4A
Komenda Powiatowa Policji w Policach ul. Kasprowicza 3 w ceIu
przyłączenia komend powiatowych PSP do sieci OST 112" (lokalizaĄa
obiektów budowIanych przyłącza światłowodowego układanego
w rurociągu ochronnym), zgodnie z załącznikiem graficznym do pisma,
o którym mowa na wstępie, w rozumieniu ań. 3 pkt 11 Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoIity Dz. U. z2006 r. Nr 156,
poz, 1 1 18).
Powyzsze prace ze względu na stan uzbrojenia przedmiotowej
działki i występujące kolizje i zbliżenia do sieci elektroenergetycznej
nalezy wykonać pżez osoby uprawnione do wykonywania tego typu
prac, po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu w ENEA Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, pok, 120,
tel. 91 813 22 17,
Jednocześnie informuję, że przed rozpoczęciem prac należy
zapoznać
aktualnym uzbrojeniem terenu
sieć
elektroenergetyczną (Szczecin, ul. Derdowskiego 2, pok. 122). Wszelkie
zbliżenia kolizje naleźy niezwłocznie zgłaszać do ENEA operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, pok. 120,
tel. 91 8132217,91 8132227.

9 przy ul. Tanowskiej 1, na cele
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T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52

X
5935618.69
5935614.97
5935600.24
5935577.55
5935574.87
5935577.37
5935577.57
5935584.53
5935596.44
5935595.3
5935588.78
5935589.94
5935585.01
5935594.94
5935591.8
5935595.3
5935596.41
5935595.87
5935596.69
5935595.91
5935596.73
5935597.57
5935598.28
5935577.6
5935577.81
5935573.63
5935567.03
5935550.68
5935546.5
5935536.1
5935516.92
5935493.28
5935489.64
5935463.8
5935461.25
5935425.44
5935419.53
5935369.22
5935342.97
5935327.75
5935325.06
5935314.44
5935306.81
5935305.98
5935274.45
5935270.06
5935256.18
5935248.89
5935192.42
5935172.19
5935166.42
5935165.55

Y
5470643.36
5470642.74
5470643.11
5470648.48
5470711.62
5470737.98
5470749.34
5470760.99
5470919.39
5470924.3
5470927.02
5470945.44
5470946.3
5471046.72
5471051.94
5471086.54
5471102.67
5471105.72
5471118.22
5471120.39
5471128.88
5471131.27
5471141.87
5471142.07
5471146.82
5471152.2
5471156.94
5471160.79
5471163.63
5471166.01
5471171.98
5471176.46
5471179.17
5471183.54
5471184.73
5471184.05
5471182.7
5471181.69
5471180.7
5471177.32
5471176.87
5471172.74
5471189.13
5471189.27
5471170.24
5471170.15
5471162.7
5471159.65
5471130.27
5471121.51
5471115.42
5471113.76

T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61

5935160.02
5935151.25
5935145.29
5935135.79
5935130.06
5935126.96
5935124.14
5935097.35
5935096.76

5471109.62
5471103.4
5471104.01
5471115.77
5471125.6
5471163.27
5471168.92
5471168.19
5471169.43

