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OPIS PROJEKTU 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem projektu jest budowa telekomunikacyjnych linii kablowych od istniejącej studni 

kablowej TP S.A. do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żurawiej w Kołobrzegu. 

Niniejsze opracowanie zawiera jedynie Projekt Budowlany na budowę doziemnych linii 

kablowych do ww. budynków. Wciąganie i montaż kabli ujęto w odrębnym opracowaniu. 

1.2. Podstawy opracowania 

a) formalne: 

• zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

b) merytoryczne: 

• warunki techniczne wydane przez KWP w Szczecinie 

• aktualna mapa do celów projektowych 

• opinia i protokół ZUDP Kołobrzeg 

• inwentaryzacja stanu istniejącego 

• podstawowe normy 

1.3. Zakres rzeczowy 

W projekcie PB ujęto : 

• ułożenie linii kablowych z 2 rur HDPE 40/3,7 L - 800m 

   w wykopie otwartym  L - 231m 

   przewiertem sterowanym L - 534m 

   przeciskiem   L -   35m 

• budowa rewizyjnych studni kablowych  szt. 4 

1.4. Podstawowe normy 

Przebudowę zrealizować w oparciu o normy: 

• BN-89/8984-17/03  Telefoniczna sieć miejscowa 

• ZN-96/TPSA- 013  Rurociągi kablowe 

• ZN-96/TPSA- 023  Studnie kablowe 

• ZN-96/TPSA-035  Przyłącza telefoniczne kablowe 

i inne ściśle z nimi związane 004, 017,  021, 022, 036, 037, 041. 

1.5. Uzgodnienia  

Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych uzgodniona została w ZUDP Kołobrzeg, UM 

Kołobrzeg (referat drogowy i nieruchomości) oraz z zarządcami działek, na których znajdują się 

przyłączane budynki. Projekt wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
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2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1. Stan istniejący 

W Kołobrzegu planowane jest usprawnienie działania systemu alarmowo-ratunkowego "112" 

poprzez ułożenie linii światłowodowej pomiędzy Komendą Powiatową Policji  

(ul. Kilińskiego 20), Pogotowiem Ratunkowym (ul. Żurawia 13) oraz Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej (ul. Żurawia 12b). Część tej inwestycji wykonana zostanie  

w istniejącej kanalizacji kablowej TP S.A.. Pozostały odcinek zrealizowany zostanie  

w doziemnych liniach kablowych. 
 

2.2. Projektowane rozwiązanie 

Zgodnie z wydanymi przez KWP w Szczecinie warunkami technicznymi projektuje się budowę 

doziemnych linii kablowych od istniejącej studni kablowej TP S.A. (oznaczonej GH/A13) do 

budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (ul. Żurawia 12b) i Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego (ul. Żurawia 13) w Kołobrzegu. 

Telekomunikacyjną linię kablową projektuje się z 2 rur typu HDPE 40/3,7. Rury należy układać 

na głębokości minimum 0,8m w pasach zieleni oraz na głębokości 1m pod utwardzonymi jezdniami. 

Wzdłuż ul. Żurawiej, zgodnie z decyzją 66/L/12 (K-DR.7230.9.71.2012.III) oraz uzgodnieniem 

GN.6845.10.189.2012.VII, rury należy układać metodą bezwykopową (przewiertami sterowanymi). 

Wykop otwarty dopuszcza się jedynie przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu.  

Przejścia poprzeczne pod jezdniami oraz chodnikami należy wykonać bezwykopowo, metodą 

przecisku, w dodatkowej osłonie rur HDPE 110/6,3. 

Na trasie linii kablowych wybudować 2 studnie kablowe typu SKR-2 (w punktach 3 i 24) oraz 2 

studnie kablowe typu SKR-1 (w punktach 35 i 62). 

Trasę projektowanych linii kablowych oraz lokalizację studni kablowych i przepustów 

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w części rysunkowej. 
 

2.3. Zagospodarowanie terenu 

Projektowane telekomunikacyjne linie kablowe nie spowodują konieczności zmiany istniejącego 

zagospodarowania terenu obecnie i w przyszłości. Szerokość zajmowanego pasa w trakcie układania 

rur osłonowych nie powinna być szersza niż 1,0m.  

Po wykonaniu prac ziemnych teren przywrócić do stanu poprzedniego. Wykopy zasypać 

gruntem niewysadzinowym (piaskiem lub pospółką) i zagęścić do wskaźnika 1,0. Uszkodzone lub 

rozbierane podczas prac ziemnych nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego z użyciem 

pełnowartościowych materiałów zgodnie z zasadami przedstawionymi w "Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych". Teren zielony należy odtworzyć poprzez zasianie 

nowej trawy (4kg/100m2) na 10cm warstwie humusu. 






























































