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3. SPIS ZAŁĄCZ�IKÓW 

- Oświadczenie projektanta 

- Uprawnienia budowlane projektanta 

- Zaświadczenie o przynależności Izby Inżynierów Budownictwa

- Wypis z ewidencji gruntów

- Karta rejestracyjna wtórnika

- Warunki Techniczne 

4. SPIS RYSU�KÓW  

− Rys. nr 1 -  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

5. WYKAZ UZGOD�IEŃ 

-  Opinia Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim 

TP-I.6724.275.2012.7 z dnia 28.06.2012

-  Opinia ZUDP nr ZU/457/2012 z dnia 09.08.2012 r.

-  Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim, Decyzja nr ZDP – 

TD – JZ – 4219/242 – 1/12 z dnia 06.07.2012 r.
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1. CZĘŚĆ OGÓL�A

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowy  przyłącza 

telekomunikacyjnego o łącznej długości 173,0 m, w relacji Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Bogusława IV 21- Komenda Powiatowa Policji 

w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 29 .

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:

- umowa na opracowanie dokumentacji  

-  warunki wydane przez właścicieli terenu i infrastruktury

-  dane zebrane przez projektanta w terenie,

- mapy sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500

-  obowiązujące przepisy prawne i normy branżowe.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Miasto Stargard Szczeciński, ul. Bogusława IV, Warszawska 

1.4. ZAKRES RZECZOWY 

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje:

- budowa rurociągu kablowego 2-otworowego z rur HDPE 40 - 171,5 m

- wykonanie łącznika ze studnią TPSA z rury 110 mm  - 1,5 m

- wykonanie przepustów metodą bezodkrywkową  - 15,5 m

- budowa studni teletechnicznych SKR-1          - 3 szt.

- budowa studni teletechnicznych SKR-2          - 1 szt.
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1.5. INWESTOR 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

1.6. WYKONAWCA ROBÓT

Wykonawca  zostanie  wyłoniony  w  postępowaniu  przetargowym  zgodnie  z  ustawą 

„Prawo zamówień Publicznych”

1.7. PRZEPISY I NORMY 

Projekt opracowano w oparciu o następujące przepisy prawne i normy branżowe, których 
należy bezwzględnie przestrzegać w trakcie jego realizacji:

• USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
z późn.zm.)

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne  obiekty 
budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864)

• USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675)

• ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

• 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  z  polipropylenowe  RPP  i  polietylenowe  RPE  kanalizacji 
pierwotnej. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-016  Rury  z  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-96/TPSA-020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5



Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końcowe 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.

• ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

• ZN-96/TPSA-041  Zabezpieczone  pokrywy  studni  kablowych,  dodatkowe  (wewnętrzne). 
Wymagania i badania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. CZĘŚĆ TECH�ICZ�A

2.1. INFORMACJA O TERENIE

Projektowana  budowa  przyłączy  telekomunikacyjnych  będzie  zlokalizowana na działkach 

ewidencyjnych,  których  numery  oraz  szczegółowe  dane  dotyczące  właścicieli  władających 

znajdują się w złączniku zawierającym wypisy. 

Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego: gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, 

wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje się ułożenie 173,0 m kanalizacji teletechnicznej, w tym 171,5 m rurociągu kablowego 

2-otworowego z rury osłonowej o Ø zewnętrznej 40 mm oraz 1,5 m łącznika ze studnią TPSA z 

rury o Ø zewnętrznej 110 mm. Pod jezdnią zostanie wykonany przecisk o długości  15,5 m w 

rurze osłonowej  o  średnicy zewnętrznej  110 mm. W planie jest  także posadowienie 3 sztuk 

studni teletechnicznych typu SKR-1 oraz jednej studni typu SKR-2.

Podczas robót ziemnych będą kopane rowy kablowe o szerokości około 0,3 m i głębokości do 

0,8 m, punktowo wykopy pod studnie kablowe o wymiarach 1200x620x800mm (dł. x szer. x gł.)

Po wykonaniu przewidywanych prac wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren do stanu 

pierwotnego.

Projektowana budowa nie zmieni istniejącego krajobrazu.

2.3. OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Postępujący w szybkim tempie proces degradacji środowiska naturalnego uzasadnia konieczność 

analizowania skutków  środowiskowych przedsięwzięć równolegle z aspektami funkcjonalnymi, 

technicznymi i ekonomicznymi.

W przedmiotowej inwestycji nie występuje:

- zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków

- zapotrzebowanie na dodatkową energię elektryczną

- emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych

- wytwarzanie odpadów stałych

- emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- negatywny  wpływ  na  istniejący  drzewostan,  glebę  oraz  wody  powierzchniowe

 i podziemne.

Przewidziane w niniejszej  inwestycji  urządzenia (tzn. materiały,  z których  są wykonane oraz 

skutki  ich  funkcjonowania)  są  bezpieczne  dla  środowiska  i  zdrowia  człowieka,

 a po wykorzystaniu mogą zostać poddane utylizacji lub recyklingowi.

W proponowanej w projekcie technologii budowy przyłącza używa się wyłącznie HDPE (rury 

wykonane z polietylenu) .

Są to materiały obojętne dla środowiska, po wykorzystaniu mogą być spalone lub przetworzone 

powtórnie. Jednocześnie z racji na swoją strukturę polimerową są odporne na korozję chemiczną 

i biologiczną.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż dana inwestycja jest bezpieczna dla środowiska i 

nie stwarza zagrożeń ekologicznych.

2.4. BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Projektuje  się  budowę  przyłącza  o  długości  171,5  m,  kanalizacji  teletechnicznej  2-

otworowej w postaci rurociągów kablowych  oraz 1,5 m łącznika ze studnią TPSA z rury o Ø 

zewnętrznej  110  mm. Przygotowanie  materiałów  i  robót  oraz  ich  realizacja  powinna  być 

wykonywana  przy  uwzględnieniu  zaleceń  zawartych  w  normach:  ZN-96/TPSA-011. 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne oraz ZN-96/TPSA-012. 

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

Realizacja powyższego zadania umożliwi wybudowanie kabli światłowodowych oraz ich bez-

pieczną eksploatację. W tym celu wzdłuż całej trasy kopane będą  rowy o głębokości zapewnia-

jącej ułożenie rur na głębokości 0,7 m wg rzędnej od górnej powierzchni rur osłonowych do po-

wierzchni terenu. 

Przebiegi odcinków rurociągu kablowego  zostały tak zaprojektowane, aby liczba miejsc kolizyj-

nych i zbliżeń z urządzeniami uzbrojenia terenowego była jak najmniejsza.

Skrzyżowania  projektowanych  rurociągów  kablowych  z  innym  urządzeniem  uzbrojenia 

terenowego zastało wykonane w najwęższych miejscach tych obiektów prostopadle do ich osi 

wzdłużnej  z  dopuszczalną  odchyłką  15°.  Przy  skrzyżowaniu  z  obiektem  o  szerokości  nie 

większej niż 1,5 m, odchyłka kąta skrzyżowania nie jest większa niż  40º. 

Jako rur przepustowych projektuje się wykorzystać przewody typu RHDPEp 110/6,3, zgodne z 

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania, które po 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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przywiezieniu  na  budowę  w odcinkach  fabrykacyjnych  powinny  być  na  miejscu  termicznie 

zgrzane. 

Rury polietylenowe  dostarczane  na  budowę powinny mieć  uszczelnione  końcówki.  W razie 

stwierdzenia  braku  tych  uszczelnień,  rury  polietylenowe  przed  ułożeniem  należy  sprawdzić 

sprężonym powietrzem i pozostawić końcówki uszczelnione.

Poniżej  zestawienie  odcinków  kanalizacji  wraz  z  zastosowanymi  rurami  oraz  długościami 

(zgodnie z rysunkiem nr 1):

- odcinek t1 - t2 – rurociąg 2-otworowy HDPE 40 mm –  1,5 m

- odcinek t2 - t4 – rurociąg 2-otworowy HDPE 40 mm, rura przepustowa 110/6,3 mm – 15,5 m

- odcinek t3 - t4 – łącznik ze studnią TPSA z rury 110 mm –  1,5 m

- odcinek t4 - t8 – rurociąg 2-otworowy HDPE 40 mm – 48,5 m

- odcinek t8 - t12 – rurociąg 2-otworowy HDPE 40 mm – 92,5 m

- odcinek t12 - t13 – rurociąg 2-otworowy HDPE 40 mm – 10,0 m

- odcinek t13 - t14 – rurociąg 2-otworowy HDPE 40 mm – 3,5 m

2.5.  UKŁADANIE RUR W ZIEMI

Odcinki  rur polietylenowych dostarczane w zwojach układane będą w ziemi ręcznie w uprzed-

nio przygotowanym rowie.

Po ułożeniu, na płaskiej, wysypanej 10 cm warstwą piasku, rury powinny być zasypywane naj-

pierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 cm nad ich górną powierzch-

nię. Następnie wykop powinien być zasypany rodzimym gruntem pozbawionym głazów i kamie-

ni. Owe zasypywanie powinno odbywać się warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem o współ-

czynniku wydanym w zaleceniu gestora terenu. 

W przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub ude-

rzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. W przygotowaniach i realizacji należy 

wykorzystać zalecenia zawarte w normach: ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja 

kablowa. Ogólne wymagania techniczne, oraz ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwot-

na. Wymagania i badania.

Głębokość układania rur osłonowych w ziemi mierzona od górnej powierzchni rury ułożonej na 

dnie wykopu do powierzchni terenu powinna wynosić 0,7 m.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2.6.  SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z INNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ

Przebieg przedmiotowego odcinka rurociągu kablowego  został tak zaprojektowany, aby liczba 

miejsc kolizyjnych i zbliżeń z urządzeniami uzbrojenia terenowego była jak najmniejsza.

Skrzyżowania rurociągu kablowego z innym urządzeniem uzbrojenia terenowego zastało wyko-

nane w najwęższych miejscach tych obiektów prostopadle do ich osi wzdłużnej z dopuszczalną 

odchyłką 15°. Przy skrzyżowaniu z obiektem o szerokości nie większej niż 1,5 m, odchyłka kąta 

skrzyżowania nie jest większa niż  40º. 

Decyzje co do zastosowania dodatkowych rur ochronnych, w innych przypadkach, powinna się 

podejmowana  po  odkopaniu  kolidujących  przewodów,  których  odległość  od  przedmiotowej 

projektowanej kanalizacji będzie mniejsza od wymogów normatywnych. Przy czym uwzględnić 

należy normę  ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i  skrzyżowania  z  innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne i stanowiska właścicieli infrastruktury.

2.7.  BUDOWA PRZEPUSTÓW

W skrzyżowaniu z istniejącymi odcinkami jezdni, miedzy punktami o współrzędnych t2 – t4 

(rys. nr 1), projektuje się wykonać kanalizację teletechniczną przy pomocy przewiertów sterowa-

nych o długości 15,5 m. 

Głębokości  min.  1  m  wg rzędnej  liczonej  od  górnej  powierzchni  rury  przepustowej  do  po-

wierzchni nawierzchni utwardzonej. 

Zastosowane rury o fabrycznych długościach łączyć na placu budowy metodą zgrzewania. W 

miejscach przewiertu grunt zasypowy należy zagęścić. 

 Jako  rury  przepustowej  należy  użyć  wyrobów  o  parametrach  nie  gorszych  niż 

charakterystycznych dla  RHDPEp 110/6,3 – ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania.

2.8.  BUDOWA STUDNI KABLOWYCH

Projektuje się budowę 3 sztuk studni kablowych typu SKR-1oraz jednej SKR-2, które dostarczo-

ne na budowę powinny być w postaci prefabrykatów do składania. Rury osłonowe rur HDPE 40 

i przepustowe RHDPEp 110/6,3 wprowadzone powinny być równo z powierzchnią gardła, miej-

sca styku wypełnić należy masą betonowa. Co druga pokrywa powinna być wyposażona w wy-

wietrznik. Pokrywa studni powinna zawierać logo KPP.  Studnie kablowe będą wyposażone w 

pokrywy Pioch z zabezpieczeniem Abloy. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Po wprowadzeniu kabla światłowodowego otwory rur osłonowych w studniach należy uszczel-

nić.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania

Poniżej  zestawienie charakterystycznych  punktów posadowienia  studni (zgodnie z rysunkiem 

nr 1) oraz ich typów:

- punkt t4 – studnia SKR-2

- punkt t8 – studnia SKR-1

- punkt t12 – studnia SKR-1

- punkt t13 – studnia SKR-1

2.9.  BUDOWA PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU

Przyłącze do budynku przy ul. Bogusława IV 21  należy wykonać rurą o średnicy zewnętrznej 

40 mm. Wprowadzenia kabla wykonać w punkcie o współrzędnych t14 – rysunek 1. Rzędną 

wprowadzenia do budynku ustalić roboczo z administracja obiektu. W przypadku trudności z 

uzyskaniem drożności istniejący przepust należy powiększyć lub wykonać nowy. W każdym z 

wymienionych wyżej przypadków należy bezwzględnie uszczelnić wykonane otwory przed jak i 

po wprowadzeniu kabla. Do uszczelniania użyć materiałów systemu uszczelnień dla rur i kabli o 

nie gorszych parametrach niż wyroby firmy AROT:

� w przypadku zastosowania rury gładkościennej użyć pierścieni uszczelniających typu 

HSN oraz wkładów uszczelniających typu HRD

� w przypadku zastosowania rury o zewnętrznej powierzchni karbowanej użyć pierścieni 

uszczelniających typu ADS oraz wkładów uszczelniających HRD.

Przy realizacji  skorzystać  z   ZN-96/TPSA-035.  Przyłącze  abonenckie  i  sieć  przyłączeniowa. 

Wymagania i badania.

2.10.  OZNAKOWANIE PRZEBIEGU KANALIZACJI

Trasa rury osłonowej, ułożonej w ziemi, powinna być oznaczona na całej długości taśmą ostrze-

gawczą w kolorze pomarańczowym, z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY, 

umieszczoną w ziemi nad rurociągiem w połowie głębokości jego ułożenia. W przypadku zasto-

sowania taśmy z umieszczoną wewnątrz taśmą metalową końcówki taśmy należy wyprowadzić 

do hermetycznych skrzynek,  z łączówkami, zainstalowanych w studniach kablowych. Pozwoli 
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to w razie potrzeby zastosować również metody eletromagnetyczne do lokalizacji trasy światło-

wodu. 

ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

2.11.  SZCZELNOŚĆ RUROCIĄGU KABLOWEGO

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy powinien być 

szczelny w każdym punkcie, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych, zarówno w cza-

sie budowy, jak i w eksploatacji. Szczelność powinna być zapewniona przez zastosowanie odpo-

wiednio szczelnych materiałów i przez dokładny montaż z użyciem środków uszczelniających.

Rury polietylenowe używane do budowy rurociągów kablowych powinny mieć uszczelnione 

końcówki, jak przy dostawie na budowę. W razie stwierdzenia braku tych uszczelnień, rury poli-

etylenowe przed ułożeniem należy sprawdzić sprężonym powietrzem i pozostawić końcówki 

uszczelnione. Ten sposób postępowania obowiązuje we wszystkich fazach budowy tj. w razie 

potrzeby przecinania rur lub przeprowadzenia badań szczelności.

Po ułożeniu i zmontowaniu rury kanalizacji pierwotnej powinny być uszczelnione przy pomocy 

uszczelek końców rur wg ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wyma-

gania i badania. 

Uszczelnienia  powinny  być  wykonane  we  wszystkich  studniach  kablowych  natychmiast  po 

zmontowaniu  elementów  kanalizacji  pierwotnej.  Uszczelnieniu  powinny  podlegać  również 

dodatkowe rury zabezpieczające. 

2.12.  UWAGI KOŃCOWE

Tyczenia trasy przyłączy telekomunikacyjnych powinna dokonać uprawniona jednostka 

geodezyjna. 

Przed  realizacją  budowy  przyłączy  objętych  niniejszym  opracowaniem  niezbędne  jest 

dokonanie, przewidzianych przepisami o drogach publicznych, uzgodnień z, wymienionymi w 

zestawieniu 3, gestorami infrastruktury:

Kierujący robotami winien zapoznać się szczegółowo z warunkami wydanymi przez Zespoły 

Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej,  właścicieli  gruntów,  gestorów sieci  i  urządzeń,  siecią 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. Szczególna uwagę należy zwrócić na zalecenia wydane 
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przez  właścicieli  podziemnej  infrastruktury:  gazowej,  wodnej,  telekomunikacyjnej  i 

energetycznej oraz nadziemnej: drogi publiczne.

Inwestor  zobowiązany  jest  w  wyznaczonych,  zawartych  w  uzgodnieniach,  terminach  przed 

rozpoczęciem prac ziemnych powiadomić zainteresowane branże – władające poszczególnymi 

urządzeniami.

Roboty w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z inną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz przy 

układaniu elementów przyłącza należy wykonywać ręcznie. Wykopy metoda ręczną należy także 

stosować  w  pobliżu  drzew,  a  w  przypadku  napotkania  obfitego  ukorzenienia  zastosować 

przewiert sterowany.

Przy  zasypywaniu  wykopów  kablowych  zwrócić  uwagę  na  właściwe  zagęszczenie  gruntu 

wykonywane  warstwowo  i  odbudowę  nawierzchni  utwardzonych  z  wymianą  materiału 

uszkodzonego.  Stan  nawierzchni  utwardzonych  po  odbudowie,  co  do  parametrów 

eksploatacyjnych jak i estetycznych, nie może być gorszy od sytuacji zastanej w chwili oddania 

placu  budowy.  Tereny  uprawne  powinny  być  odtworzone  poprzez  odbudowanie  warstwy 

humusu, posianie trawy i odtworzenie roślin ozdobnych.

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  sporządzi  dokumentację  powykonawczą,  którą  wraz  z 

inwentaryzacją geodezyjną i pomiarową należy dostarczyć właścicielowi linii kablowej.

Kierujący robotami musi być przygotowany na ewentualność napotkania podczas wykonywania 

prac ziemnych obiektów nie naniesionych na kopiach map zasadniczych. W takich sytuacjach, o 

fakcie odkopania niezidentyfikowanego przewodu, należy powiadomić właściciela terenu lub, w 

przypadku jednoznacznego rozpoznania, gestora medium. 

Wobec tego, że prace przy realizacji projektu wykonywane będą w bezpośrednim sąsiedztwie 

ruchu kołowego, w tym szynowego, ruchu pieszego oraz  z rozbudowaną, uwidocznioną na 

mapach do  niniejszego projektu, podziemną infrastrukturą miasta osoba kierująca pracownikami 

jest obowiązana znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, 

przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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O Ś W I A D C Z E � I E

Jako projektant – autor dokumentacji technicznej budowy  przyłącza telekomunikacyjnego pt: 

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego w relacji Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Bogusława IV 21 – Komenda Powiatowa Policji w 

Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 29 - oświadczam, że wykonana dokumentacja jest 

kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a zadanie może być realizowane na 

podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane, z późniejszymi poprawkami, bez zgłoszenia, 

informując jedynie strony o zamierzeniu wykonywania robót. 

Szczecin, dnia 23. 08. 2012 r. ……....……………………………….

Krzysztof Popielarski
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