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OPIS TECHNICZNY 
 
1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 

1.1 Inwestor 
Inwestorem jest: 

Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 

1.2 Podstawa opracowania 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
• zlecenia Inwestora, 
• inwentaryzacji wykonanej w terenie przez projektanta, 
• aktualnych norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania, 
• części branżowych opracowywanych równolegle (część drogowa i sanitarna), 

 

1.3 Przedmiot opracowania 
Tematem opracowania jest projekt budowy kanału technologicznego wzdłuż 

rozbudowywanej drogi gminnej 656025 S ul. Ogrodowa w Miedźnie. 
 

1.4 Zakres rzeczowy 
Zakres rzeczowy projektu jest następujący: 
- budowa studni SKR-1: 9 kpl 
- budowa kanału technologicznego ulicznego (KTu): 

• kanalizacja pierwotna jednootworowa (1xØ110/6,3) 0,298km/0,298kmotw 
• 3 x rura światłowodowa Ø40 0,298km/0,894kmotw 
• mikrokanalizacja 7x Ø12/8 0,298km/2,086kmotw 

- budowa kanału technologicznego przepustowego (KTp): 
• kanalizacja pierwotna dwuotworowa (2xØ110/6,3) 0,820km/1,640kmotw 
• 3 x rura światłowodowa Ø40 0,820km/2,460kmotw 
• mikrokanalizacja 7x Ø12/8 0,820km/5,740kmotw 
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2 CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1 Stan istniejący 
Teren pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Miedźno, gm. 

Miedźno, powiat kłobucki, woj. śląskie. 
Opracowanie niniejsze obejmuje obszar drogi gminnej nr 656025S, ulica Ogrodowa, na 

odcinku od drogi powiatowej nr 2027 S (ulica Jagiełły) do skrzyżowania z drogą gminną nr 
656026S ulica Polna.  

Ulica Ogrodowa w Miedźnie to droga klasy D. Posiada nawierzchnię bitumiczną grubości 
4cm na odcinku od ulicy Jagiełły do km 0+807, na odcinku od km 0+807 do ulicy Polnej 
nawierzchnia nieulepszona. Szerokość jezdni 4,5m. Brak chodników. Pobocza ziemne trawiaste. 
Brak rowów przydrożnych. Droga przebiega przez obszar zabudowy jednorodzinnej zagrodowej 
oraz częściowo przez pola uprawne. Zjazdy są w większości nieutwardzone. 

Istniejące uzbrojenie podziemne w obrębie przedmiotowej drogi stanowią: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć teleinformatyczna, 
- sieć elektroenergetyczna, 
- kanalizacja sanitarna. 
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanału technologicznego wzdłuż 

rozbudowywanego odcinka drogi. 
 

2.2 Układ projektowany 
Projekt niniejszy obejmuje budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej 

rozbudowy drogi gminnej nr 656025S, ulica Ogrodowa. 
Trasę kanalizacji przedstawiono na załączonym arkuszu rysunku nr 2. 
Kanał technologiczny należy budować zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne”. 

Niniejszy kanał technologiczny, w zależności od miejsca przebiegu ciągu, zostanie 
wykonany: 

- wzdłuż drogi - jako kanał technologiczny uliczny (KTu) wykonany z jednej rury 
osłonowej ф110/6,3 oraz trzech rur światłowodowych ф40 i jednej prefabrykowanej wiązki 
mikrorur 7xф12/8, 

- w poprzek drogi i w miejscach kolidujących z istniejącym uzbrojeniem terenu - kanał 
technologiczny przepustowy (KTp) wykonany z dwóch rur osłonowych ф110/6,3, z czego w 
jednej z nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe ф40 i jedną 
prefabrykowaną wiązkę mikrorur 7xф12/8. 

 
Przejście pod istniejącymi jezdniami należy wykonać metodą przewiertu. Zbliżenia do 

wodociągu, kabla energetycznego, gazociągu, kanalizacji min. 0,5m. Fragmenty kanalizacji na 
skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem, wszelkie przepusty, przejścia, parkingi i inne 
miejsca narażone na ruch kołowy wykonać należy z rur HDPEp Ф110/6,3, na skrzyżowaniach 
z wodociągiem lub gazociągiem z rur grubościennych HDPEp Ф110/6,3. Głębokość ułożenia rur 
kanalizacji powinna wynosić 0,7m od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji, 
a na skrzyżowaniach z ulicami na głębokości 1,2m. Kanalizację zaprojektowano w oparciu 
o studnie kablowe SKR-1 z pokrywą. 

Studnie należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych dodatkową 
pokrywą z kłódką. 

http://eurotel.krakow.pl/kanal-technologiczny/kanal-technologiczny-uliczny-ktu.html
http://eurotel.krakow.pl/kanal-technologiczny/kanal-technologiczny-przepustowy-ktp.html
http://eurotel.krakow.pl/kanal-technologiczny/kanal-technologiczny-przepustowy-ktp.html
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Odcinki rury światłowodowej ф40 i wiązki mikrorur 7xф12/8 należy budować jako ciągłe, 
tak aby były jak najdłuższe, aby przechodziły przez projektowane studnie bez ich przecinania. 
Ewentualne łączenia wynikające z długości fabrycznych rur należy wykonać w studniach 
kablowych za pomocą odpowiednich złączek. Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi 
rur światłowodowych oraz wiązek mikrorur powinny zachowywać ciągłość i wykazywać 
szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 1 MPa. Ciągi rur przechodzące przez studnie 
kablowe należy układać tak aby były zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. 

 

2.3 Skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami (ogólne zalecenia) 
W przypadku wykonania skrzyżowań i zbliżeń sieci z innymi obcymi sieciami uzbrojenia 

podziemnego poniżej podaje się ogólne zalecenia dotyczące ich wykonania. Oprócz tego 
należy stosować się do zaleceń zawartych w poszczególnych uzgodnieniach branżowych. 

Na skrzyżowaniach z kanalizacją deszczową i sanitarną należy wykonać sieć 
teletechniczną w rurach osłonowych HDPEp Ф110/6,3. Pod nawierzchniami utwardzonymi 
(podjazdy, parkingi itp.) sieć należy wykonać również w rurach osłonowych HDPEp Ф110/6,3. 

Zbliżenia i skrzyżowania z rurociągami do przesyłania płynów lub gazów powinny być 
tak wykonane, aby nie dopuścić do: 

1) przedostawania się płynów lub gazów do kanalizacji kablowej, 
2) podwyższenia temperatury kabla o więcej niż 5oC, 
3) uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na 
rurociągach. 

W razie zbliżenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociągów i urządzeń podziemnych do 
przesyłania płynów lub gazów powinny być zachowane następujące podstawowe odległości 
między nimi: 
- od wodociągu magistralnego 1,0 m 
- od wodociągu rozdzielczego 0,5 m 
- od ciepłociągu wodnego 1,0 m. 
- od gazociągów w zależności od panującego w nich  nadciśnienia: 

• o nadciśnieniu do 400 kPa  0,5 m 
• o nadciśnieniu powyżej 400 kPa do 2500 kPa i średnicy do 300 mm 1,0 m 

 

Skrzyżowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociągami i urządzeniami do przesyłania 
płynów lub gazów najmniejsze dopuszczalne odległości między nimi powinny wynosić:  

- od wodociągu magistralnego 0,25 m 
- od wodociągu rozdzielczego 0,15 m 
- od obudowy ciepłociągu 0,50 m 

 
Określone wyżej odległości podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociągów mogą 

być zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń. 
Końce rur ochronnych na skrzyżowaniach z gazociągiem powinny przekraczać co najmniej o 2 m 

obrys rurociągu i powinny być uszczelnione. 
Zbliżenia i skrzyżowania z linią energetyczną  - odległość pomiędzy podziemną linią 

telekomunikacyjną a kablową linią elektroenergetyczną, powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
Odległość ta może być zmniejszona do wartości dowolnej pod warunkiem zastosowania 
zabezpieczeń.  

Dlatego też na skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami elektrycznymi należy nałożyć na nie rury 
osłonowe dwudzielne RHDPE-D 110 lub 160: 

- na kablach SN -  (czerwone) o długości 2m; 
- na kablach nN -  (niebieskie) o długości 2m. 
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2.4 Zalecenia dla Wykonawcy 
Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy 

kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się 

z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podkładach 
geodezyjnych. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu 
na możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. W miejscach, gdzie 
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzą wątpliwości (zostały zlokalizowane 
przyrządami) oraz gdzie budowana sieć będzie zbliżała się lub krzyżowała z innymi obiektami 
infrastruktury podziemnej należy wykonać przekopy kontrolne. 

Roboty ziemne przy odsłanianiu w/w uzbrojenia należy prowadzić wyłącznie ręcznie 
oraz z zachowaniem uwag zawartych w poszczególnych uzgodnieniach branżowych. 

Szczególną uwagę zachować przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z gazociągami i kablami 
energetycznymi. Roboty w pobliżu tego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właściciela 
uzbrojenia. Kable energetyczne zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi z PE. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy 
kanalizacji kablowej / kabli doziemnych, a po jej / ich ułożeniu (przed zasypaniem wykopów) 
dokonać inwentaryzacji powykonawczej. Tyczenie tras i inwentaryzację powykonawczą 
powinien wykonać uprawniony geodeta. 

Po zakończeniu robót ziemnych wykonawca powinien odbudować warstwy ciągów 
komunikacyjnych oraz nawierzchnie bitumiczne ew. brukowe. 

Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać przepisów 
BHP. 
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3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
1. Studnia SKR-1        9 kpl 

2. Pokrywa dodatkowa do studni SKR-1     9 kpl 

3. Kłódka do pokrywy dodatkowej      9 kpl 

4. Rura HDPE Ø110/6,3       2035 m 

5. Rura HDPE Ø40        3510 m 

6. Wiązka mikrorur 7x Ø 12/8      1200 m 
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4 INFORMACJA BIOZ 

4.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Inwestycja polega na budowie 9 kpl studni teletechnicznych oraz kanału technologicznego 

ulicznego wzdłuż drogi gminnej 656025 S ul. Ogrodowa w Miedźnie. 

4.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obszarze prowadzonej inwestycji występuje infrastruktura w postaci: napowietrznej linii 

energetycznej nN, SN, linii teletechnicznej oraz podziemna sieć wodociągowa, teleinformatyczna, 
elektroenergetyczna i kanalizacja sanitarna. 

4.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym inwestycją elementami, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest istniejące uzbrojenie terenu w postaci linii energetycznych 
napowietrznych, oraz droga o lokalnym natężeniu ruchu w obrębie, których będą prowadzone 
roboty związane z wykonaniem inwestycji. 

Materiały wykorzystywane do budowy inwestycji nie wydzielają w trakcie budowy 
i eksploatacji żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi. Są trwałe i wytrzymałe 
dla przewidywanego ruchu. 

4.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
– wpadnięcie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane złym 

oznakowaniem i oświetleniem terenu, brakiem właściwych dojść do stanowisk pracy; 
– uszkodzenie istniejącego uzbrojenia terenu podczas robót ziemnych; 
– porażenia prądem (elektronarzędzia oraz w sytuacji braku wyznaczonej strefy 

niebezpiecznej w pobliżu linii energetycznej) - należy zachować szczególną ostrożność 
przy pracach prowadzonych w niebezpiecznej odległości od linii energetycznych; 

– oberwanie się ścian wykopu spowodowane brakiem zabezpieczenia lub niewłaściwym 
zabezpieczeniem ścian (należy przewidzieć pełne umocnienie ścian traktując wykopy  jako 
wąsko przestrzenne). 

– spadanie brył ziemi i innych materiałów na pracujących w wykopie spowodowane 
niewłaściwym umocnieniem ścian, niewłaściwym składowaniem materiałów lub zbyt dużą 
głębokością wykopu do bezpośredniego wyrzutu urobku przy braku pośredniego miejsca 
przerzutu w górę. 

– uderzenia i przygniecenia (transport i wbudowywanie ciężkich materiałów); 

4.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
występowania zagrożeń oraz w zakresie przepisów BHP, wyposażeni w odzież ochronną oraz 
poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie 
szkoleń stanowiskowych potwierdza udział w instruktażu własnoręcznym podpisem. 
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Do ochrony oczu stosować okulary ochronne. Jako odzież ochronną należy stosować kurtki 
przeciwdeszczowe i rękawice ochronne. Przy pracy w głębokim wykopie i zagrożeniu spadającymi 
z góry elementami koniecznie stosować kaski ochronne. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby 
odpowiedzialne za kierowanie tymi robotami. Ustali zakres robót, kolejność ich wykonywania oraz 
szczegółowe warunki BHP. 

4.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, odsunąć się 
z zagrożonego miejsca i poinformować osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. Powiadomić 
kierownika o zaistniałym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku należy udzielić 
poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku. W przypadku pożaru 
powiadomić Straż Pożarną, przystąpić do akcji gaszenia przy użyciu podręcznego sprzętu 
gaśniczego, a po przyjeździe jednostki – podporządkować się kierującemu akcją. Istniejące 
i projektowane drogi zapewniają dojazd straży pożarnej w razie zagrożenia. Prace rozbiórki starej 
i układania nowej nawierzchni należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, odpowiednimi 
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Roboty ziemne i budowlane prowadzone będą przy zamkniętym ruchu. Miejsca 
prowadzenia robót powinny być zabezpieczone barierami ochronnymi od zmierzchu do świtu i przy 
złej widoczności odpowiednio oświetlone. 

Ze względu na istnienie podziemnego uzbrojenia terenu zachodzi obawa naruszenia 
istniejących przewodów przy pracach ziemnych. Należy więc zachować szczególną ostrożność 
przy pracach ze sprzętem mechanicznym. W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego 
roboty ziemne należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prace ludzi podczas równoległego używania maszyn 
budowlanych. Nie wolno sytuować stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 
mniejszej niż: 

– 3m – dla linii o napięciu znamionowym < 1kV; 
– 5m – dla linii o napięciu znamionowym 1kV > x > 15kV; 

W przypadku wykonywania robót przy użyciu żurawi lub urządzeń załadowczo-
wyładowczych zachować należy ww. odległości mierzone od najbardziej zewnętrznej linii 
napowietrznej do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

Dla uniknięcia zagrożeń i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego należy wykonać 
przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych kabli 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów dalsze prowadzenie robót należy 
kontynuować po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z drogami roboty 
należy prowadzić zgodnie z wymaganiami Zarządcy Dróg. Wszystkie roboty należy wykonać 
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zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowiązującymi przepisami i normami przy ścisłym 
przestrzeganiu przepisów BHP, a w szczególności: 

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; 
– Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach i Instalacjach Energetycznych 
ZE Częstochowa S.A. nr O-44/2000; 
– Normy PN-76/05125 i N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”; 

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urządzeń podziemnych Wykonawca winien 
zapewnić na czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny ze strony użytkowników 
istniejących urządzeń podziemnych. Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania 
z istniejącymi urządzeniami prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli 
użytkowników istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego. 
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PROJEKT TECHNICZNY
Rozbudowa drogi gminnej 656025 S ul. Ogrodowa w 
Miedźnie. 

mgr inż. Ryszard Weber
Opracowanie: Podpis:

Teletechniczna

T-1

10.2021

mgr inż. Tadeusz Kitala
upr. nr: 0677/97/U

Projektant br. teletechnicznej:



Wyprowadzoną kanalizację
ze studni S01 należy zakończyć
pod chodnikiem, zabezpieczając ją 
przed wnikaniem piasku i wody

Projekt. kanał technologiczny  
przepustowy1xØ110/6,3
+ 1xØ110/6,3+3xØ40+7xØ12/8
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Projekt. kanał 
technologiczny uliczny 
1xØ110/6,3
+ 3xØ40+7xØ12/8

Projekt. rura 
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dwudzielna

Projekt. rura 
ochronna 
dwudzielna
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PROJEKT TECHNICZNY
Rozbudowa drogi gminnej 656025 S ul. Ogrodowa w 
Miedźnie. 

mgr inż. Ryszard Weber
Opracowanie:

mgr inż. Tadeusz Kitala
upr. nr: 0677/97/U

Projektant br. teletechnicznej:

Podpis:

proj. wpusty i studnie - w.g. odrębnego opracowania

proj. krawęż. bet. 15x30cm w św. 12cm - w.g. odr. oprac.

proj. obrzeże bet. 8x30cm - w.g. odrębnego opracowania

proj. krawęż. bet. 15x22cm w świet. 4cm - w.g. odr. oprac.

proj. przepusty pod zjazdami - w.g. odrębnego oprac.

proj. granice pasa drogowego - w.g. odrębnego oprac.

proj. krawędź jezdni i pobocza - w.g. odrębnego oprac.

proj. rowy - w.g. odrębnego opracowania

proj. kanał deszczowy - w.g. odrębnego opracowania

proj. przpusty drogowe - w.g. odrębnego opracowania

proj. kable elektryczne - w.g. odrębnego opracowania

proj. słupy latarniowe - w.g. odrębnego opracowania

ogrodzenia do przestawienia - w.g. odrębnego oprac.

zasięg inwestycji i obszar jej oddziaływania

Oznaczenia:

proj. kanał technologiczny

proj. studnie teletechniczne

proj. rura ochronna dwudzielnaZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Podkład mapy, na którym wykonano projekt jest zgodny z mapą
do celów projektowych zarejestrowaną w SK w Kłobucku

UWAGA:
1.Kanał technologiczny należy wykonać rurami 

z HDPE Ø110/6,3 mm. Łączenia rur wykonać 
w odległości min.1,5 m przed i za 
skrzyżowaniem z istn. gazociągiem.

2. Poziom posadowienia ram i pokryw studni 
należy dopasować do poziomu terenu 

3. Przy zbliżeniach kanału technologicznego
do istn. gazociągu należy zachować min. 

odległość 0,5 m pomiędzy zewnętrzynymi 
ściankami sąsiadujących mediów. Minimalna 
odległość proj. studni teletechnicznych od 
zewnętrznej krawędzi istn. gazociągu - 0,7 m.

4. Przy przejściach projektowanym uzbrojeniem 
w odległości mniejszej niż 2,0 m

od istniejących drzew, słupów elektrycznych  i 
teletechnicznych, uzbrojenie to, układać 
metodami bezwykopowymi w rurach 
ochronnych.
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PROJEKT TECHNICZNY
Rozbudowa drogi gminnej 656025 S ul. Ogrodowa w 
Miedźnie. 

mgr inż. Ryszard Weber
Opracowanie: Podpis:

Teletechniczna

T-3

10.2021

mgr inż. Tadeusz Kitala
upr. nr: 0677/97/U

Projektant br. teletechnicznej:

Schemat kanalizacji









Wyprowadzoną kanalizację
ze studni S01 należy zakończyć
pod chodnikiem, zabezpieczając ją 
przed wnikaniem piasku i wody

Projekt. kanał technologiczny  
przepustowy1xØ110/6,3
+ 1xØ110/6,3+3xØ40+7xØ12/8

Projekt. kanał technologiczny  
przepustowy 1xØ110/6,3
+ 1xØ110/6,3+3xØ40+7xØ12/8

Projekt. kanał technologiczny  
przepustowy1xØ110/6,3
+ 1xØ110/6,3+3xØ40+7xØ12/8 Projekt. kanał technologiczny  

przepustowy1xØ110/6,3
+ 1xØ110/6,3+3xØ40+7xØ12/8

Projekt. kanał 
technologiczny uliczny 
1xØ110/6,3
+ 3xØ40+7xØ12/8

Projekt. kanał technologiczny  
przepustowy1xØ110/6,3
+ 1xØ110/6,3+3xØ40+7xØ12/8

Projekt. kanał technologiczny  
przepustowy1xØ110/6,3
+ 1xØ110/6,3+3xØ40+7xØ12/8

Projekt. kanał technologiczny  
przepustowy1xØ110/6,3
+ 1xØ110/6,3+3xØ40+7xØ12/8

S01
SKR-1

S02
SKR-1

S03
SKR-1 S04

SKR-1 S05
SKR-1

S06
SKR-1

S07
SKR-1

S08
SKR-1

S09
SKR-1

słup teletechniczny
(do likwidacji w.g. 
odrębnego 
opracowania)

słup teletechniczny
(do likwidacji w.g. 
odrębnego 
opracowania)

słup teletechniczny
(do likwidacji w.g. 
odrębnego 
opracowania)

brak słupa 
w terenie

Projekt. kanał 
technologiczny uliczny 
1xØ110/6,3
+ 3xØ40+7xØ12/8

Projekt. rura 
ochronna 
dwudzielna

Projekt. rura 
ochronna 
dwudzielna

proj. wpusty i studnie - w.g. odrębnego opracowania

proj. krawęż. bet. 15x30cm w św. 12cm - w.g. odr. oprac.

proj. obrzeże bet. 8x30cm - w.g. odrębnego opracowania

proj. krawęż. bet. 15x22cm w świet. 4cm - w.g. odr. oprac.

proj. przepusty pod zjazdami - w.g. odrębnego oprac.

proj. granice pasa drogowego - w.g. odrębnego oprac.

proj. krawędź jezdni i pobocza - w.g. odrębnego oprac.

proj. rowy - w.g. odrębnego opracowania

proj. kanał deszczowy - w.g. odrębnego opracowania

proj. przpusty drogowe - w.g. odrębnego opracowania

proj. kable elektryczne - w.g. odrębnego opracowania

proj. słupy latarniowe - w.g. odrębnego opracowania

ogrodzenia do przestawienia - w.g. odrębnego oprac.

zasięg inwestycji i obszar jej oddziaływania

Oznaczenia:

proj. kanał technologiczny

proj. studnie teletechniczne

proj. rura ochronna dwudzielnaZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Podkład mapy, na którym wykonano projekt jest zgodny z mapą
do celów projektowych zarejestrowaną w SK w Kłobucku

UWAGA:
1.Kanał technologiczny należy wykonać rurami 

z HDPE Ø110/6,3 mm. Łączenia rur wykonać 
w odległości min.1,5 m przed i za 
skrzyżowaniem z istn. gazociągiem.

2. Poziom posadowienia ram i pokryw studni 
należy dopasować do poziomu terenu 

3. Przy zbliżeniach kanału technologicznego
do istn. gazociągu należy zachować min. 

odległość 0,5 m pomiędzy zewnętrzynymi 
ściankami sąsiadujących mediów. Minimalna 
odległość proj. studni teletechnicznych od 
zewnętrznej krawędzi istn. gazociągu - 0,7 m.

4. Przy przejściach projektowanym uzbrojeniem 
w odległości mniejszej niż 2,0 m

od istniejących drzew, słupów elektrycznych  i 
teletechnicznych, uzbrojenie to, układać 
metodami bezwykopowymi w rurach 
ochronnych.


