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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
Informuje, że zgodnie z art. 29.1 oraz art. 29a ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) projekt pt. „Budowa przyłącza światłowodowego 

do Bursy Szkolnej nr 1 przy al. 1 Maja 22a w Koninie” został sporządzony na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą rozpoczęcie robót dla niniejszego 

zadania nie wymaga zgłoszenia. 

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) oświadczam, 

że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Projekt został wykonany zgodnie ze zleceniem i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: ................................ 
                       (podpis i pieczęć) 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Inwestor bezpo średni 
 
Urząd Miejski w Koninie 
62-500 Konin, Plac Wolności 1 
 
1.2. Adres budowy 
 
Miejscowość: Konin, al. 1 Maja 22a 
 
1.3. Wykonawca dokumentacji 
 
„SIGMATEL” Filip Gruszczyński 
61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 
 
1.4. Wykonawca robót 
 
Wykonawcą robót zostanie specjalistyczne przedsiębiorstwo branży telekomunikacyjnej 
wybrane przez Inwestora. 
 
1.5. Nazwa inwestycji 
 
Budowa przyłącza światłowodowego do Bursy Szkolnej nr 1 przy al. 1 Maja 22a w 
Koninie. 
 
1.6. Zakres rzeczowy 
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę: 

a) rurociągu światłowodowego 2x HDPE 40/3,7mm  – 30 m;  
b) wciąganie kabla do rurociągu     – 60 m;  
c) układanie kabla w budynku w proj. korytku kablowym  – 20 m;  
d) zakończenie kabla na projektowanej przełącznicy  – 1 szt.;  
e) montaż złącza światłowodowego w studni   – 1 szt.;  
f) montaż zapasów kabla w studni i budynku   – 2 szt.;  
g) pomiary kabla światłowodowego 
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU 
 
Podstawę opracowania projektu stanowią: 
- zlecenie od Inwestora 
- warunki techniczne 
- dane zebrane przez projektanta w terenie 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 
3. OPIS TECHNICZNY 
 
3.1. Charakterystyka techniczna projektu 
 
 Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa przyłącza światłowodowego do 
Bursy Szkolnej nr 1 przy al. 1 Maja 22a w Koninie. 
 
3.2. Stan istniej ący 
 

Projektowana budowa przyłącza światłowodowego ma powiązanie z istniejącym 
rurociągiem światłowodowym sieci KoMAN w al. 1 Maja. Stan istniejący w ramach 
potrzeb niniejszego projektu pokazano na planie sytuacyjnym – rys.1. 
 
3.3. Stan projektowany 

 
Od istniejącej studni kablowej UM ST 58 należy wybudować rurociąg 

światłowodowy składający się z dwóch rur HDPE Φ40/3,7mm zgodnie z przebiegiem 
pokazanym na planie sytuacyjnym – rys. 1. Rury należy wybudować bezpośrednio w 
ziemi na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m, a w połowie głębokości położyć 
pomarańczową taśmę ostrzegawczą. Przejście pod drogą oraz chodnikiem należy 
wykonać metodą przecisku w rurze RHDPEp Φ110/6,3mm. 

Do wybudowanego rurociągu należy zaciągnąć kabel światłowodowy 8J i 
zakończyć go na panelowej przełącznicy światłowodowej w projektowanej wiszącej 
szafie teleinformatycznej w serweroni. Z drugiej strony kabel należy zakończyć w 
projektowanej mufie na istniejącym kablu 72J. W złączu należy wyspawać dwustronnie 
po 4 włókna. 

W budynku należy ułożyć koryto kablowe 25x20, w którym następnie należy 
ułożyć kabel światłowodowy. 

 
3.4. Zagospodarowanie terenu  
 

Projektowane przyłącze telewizji kablowej nie spowoduje konieczności zmiany 
istniejącego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych 
teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego 
funkcji. Projektowane budowle wykonywane są z materiałów budowlanych, jak: cement, 
tworzyw (np. RPP), metali (stal), itp. Poszczególne elementy projektowane są na 
głębokości od 0,6 m – do 1,0m. Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie 
powinna przekraczać od 1,0 m do 2,0 m w zależności od istniejących warunków 
technicznych w danym miejscu. 
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„SIGMATEL” Filip Gruszczyński 

3.5. Kategoria geotechniczna 
 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych) 
 

Planowana inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej  zgodnie z  
pkt. 2 § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
 
3.6. Ochrona konserwatorska 
 

Planowana inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską.  
 
3.7. Ochrona środowiska i strefy ochronne  
 
 Projektowane przyłącze światłowodowe (kabel w rurociągu kablowym) nie ma 
wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. 
Projektowane rury będą układane w chodniku i na terenie prywatnym z zachowaniem 
obowiązujących odległości normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku 
skrzyżowań i zbliżeń. Dla projektowanego przyłącza nie przewiduje się strefy ochronnej. 
 
3.8. Uwagi ko ńcowe 
 
 Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie  
z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP i przepisami porządkowymi przy 
pracach w obrębie dróg  publicznych. 

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione  
z Inwestorem i z firmą „SIGMATEL” Filip Gruszczyński oraz naniesione na odpowiednich 
rysunkach lub planach. 
 

KONIEC 
 
 
 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Pan Filip Michał Gruszczyński o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0352/08

adres zamieszkania Os. Rusa 32/5, 61-245 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  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.

WKP-GAX-3SD-T76 *



URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
Wydział Informatyki 

62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl  

 

 
 
 
 
 
 

Warunki techniczne przyłączenia  
do sieci miejskiej KoMAN 

 
dla 

 
Bursy Szkolnej nr 1 - Aleje 1 Maja 22a 

 
 
 



 

1. Od studni  nr UM ST 58 na trasie światłowodu Z-XOTKtsd 72J biegnącego 
od serwerowni głównej sieci KoMAN znajdującej się w Urzędzie Miejskim 
przy ulicy Przemysłowej 2 (budynek policji), wzdłuż al. 1 Maja  do ul. 
Kleczewskiej  znajdującej się na wysokości Bursy Szkolnej doprowadzić 
(zaprojektować) do budynku Bursy Szkolnej dwie rury HDPE 40/3,7 mm (lub 
inne odpowiednie) oraz światłowód  jednomodowy minimum 8 włókien 
zgodnego z standardem G.652, który należy umieścić w projektowanej rurze 
w ziemi na głębokości minimum 1 m. W ewentualnych  przejściach pod 
drogą oraz w skrzyżowaniu rurociągu z obcym uzbrojeniem należy 
zastosować rurę ochronną. Należy pamiętać o dokładnym uszczelnieniu 
pianką uszczelniającą PU przestrzeni pomiędzy rurociągiem a rurą ochronną. 
Kable na wejściu do budynków oraz do studni kablowej uszczelnić pianką, 
aby zabezpieczyć przed  przenikaniem wody i gazu. Dopuszcza się użycie 
światłowodu o większej ilości włókien, wówczas włókna powyżej ósmego nie 
będą łączone tj. będą stanowiły zapas zakończony w mufach 
światłowodowych.  

 
2. Prace łączeniowe należy dokonać w studni nr UM ST 58. W studni tej 

znajdują się 2 rury HDPE 40/3,7 mm. W jednej z rur znajduje się światłowód 
Z-XOTKtsd 72J. Do połączenia należy wykorzystać cztery włókna od numeru 
17 do 20 światłowodu Z-XOTKtsd 72J. Jeśli to możliwe to należy przeciąć 
tylko te cztery włókna. W przypadku konieczności przecięcia większej ilości 
włókiem pozostałe włókna należy pospawać na wprost i ułożyć w 
światłowodowej mufie liniowej. Projektowane włókna światłowodowe należy 
łączyć poprzez spawanie w nowo zaprojektowanej światłowodowej mufie 
liniowej. 

 Włókna od numeru 17 do 20 światłowodu Z-XOTKtsd 72J Urzędu biegnące 
od   ulicy Przemysłowej 2 pospawać z włóknami od  numeru 1 do 4  
projektowanego kabla światłowodowego 8 włóknowego biegnącego do 
budynku Bursy Szkolnej. Włókna projektowanego kabla światłowodowego 8 
włóknowego wychodzące z  budynku Bursy Szkolnej od numeru 5 do 8 
należy pospawać z włóknami od numeru  17 do 20 światłowodu Z-XOTKtsd 
72J Urzędu biegnącymi do ul. Kleczewskiej. 

3. Połączenia w budynku Bursy Szkolnej wykonać w projektowanej 
przełącznicy panelowej, z elementami do wprowadzenia i umocowania kabla 
oraz z elementami do zarządzania włóknami, patchpanelem z adapterami - 
min 8 włókien, wys. 1U, głębokości odpowiedniej do projektowanej szafy 
krosowej (wiszącej) o szerokości 19" i wysokości 6 U. Przełącznica standardu 
E2000/APC. Łączenie włókien z pigtailami odbywać się powinno w mufach 
stacyjnych będących na wyposażeniu przełącznicy . Pospawać wszystkie 8 
pigtaili  z włóknami projektowanego światłowodu. 

 



 

 Po wprowadzeniu kabla światłowodowego do kanalizacji i wykonaniu 
spawów należy wykonać pomiary reflektometrem z obu stron odcinka linii 
dla długości fali 1310 nm i 1500 nm pospawanych i wolnych włókien w celu 
uzyskania wzorcowych wykresów reflektometrycznych. Ponadto należy 
wykonać pomiary bilansu mocy optycznej. 

  
 
 
 
 
 















Wykaz wła ścicieli gruntów dla zaprojektowanej budowy przył ącza światłowodowego 
do Bursy Szkolnej nr 1 przy al. 1 Maja 22a w Konini e

Lp. Nr rys. Obr ęb
Nr arkusza mapy 

ewidencyjnej
Nr działki Adres działki

Imię i Nazwisko wła ściciela 
(użytkownika)

Adres wła ściciela 
(użytkownika)

Rodzaj 
przebiegu 

1 1 0002 Czarków 11 278/28 al. 1 Maja 22 Miasto Konin 62-500 Konin, Plac Wolności 1 przejście
2 1 0002 Czarków 11 278/15 al. 1 Maja 22a Miasto Konin 62-500 Konin, Plac Wolności 1 przyłącze



Lp. Materiał J.m. Ilość
1 Adapter (łącznik centrujący) E2000/APC-E2000/APC simplex, 

jednomodowy
szt.

8,00

2 Kabel, XzTKMXpw2x2x0,8, telekomunikacyjny, miejscowy, 2-parowy, 
średnica 0.8mm

m
30,00

3 Osłonka spawu 45mm szt. 16,00
4 Panelowa przełącznica Opti PSP T 1U, liczba pól komutacyjnych 12 szt. 1,00
5 Szuflada zapasów 19" wysokość 1U szt. 1,00
6 Peszel - osłona samogasnąca, bezhalogenowa, średnica zewnętrzna 

25mm
m

20,00

7 Skrzynka ze stelażem czteroramiennym, montowana na ścianie z 
pokrywą zamykaną na klucz. na 30m kabla. 

szt.
1,00

8 Stelaż czteroramienny z regulacją, montowany na ścianie średnica 550-
750mm, głębokość 110mm

szt.
1,00

9 Pigtail SM E-2000/APC DIAMOND 8m stac szt. 8,00
10 RHDPEwp 40x3,7 rura optotel.czarna m 60,00
11 RHDPEp 110x6,3 rura przepustowa czarna m 8,00
12 Oznacznik na kabel światłowodowy OZ-2 szt. 5,00
13 Korytko kablowe 25x20 m 20,00
14 Taśma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", szerokość 25cm
m

22,00

15 Uszczelka końców rur z kablem Ø 40 szt. 2,00
16 Uszczelka pustych końców rur Ø 40 szt. 2,00
17 Kopułowa osłona złączowa o długości 540 mm szt. 1,00
18 Metalowy uchwyt do montowania osłony typu A lub B na ścianie + osprzęt szt.

1,00

19 Zestaw uszczelniający (T = okrągły) do instalacji 1 kabla (1) w dowolnym 
porcie okrągłym

szt.
1,00

20 Szafka teleinformatyczna wsziąca 19" 6U szt. 1,00
21 Z-XOTKtsd 8jm (1x8jm). Typ światłowodu-J2D. Ilość włókna 

jednomodowe-8
m

110,00

Zestawienie podstawowych materiałów - Konin al. 1 M aja 22a

Wartość materiałów podstawowych - Konin al. 1 Maja 22a



 

9 Rezerwa kablowa

10 Ciąg kanalizacji kablowej

11

12
Przekrój kanalizacji ze wskazaniem
kierunku patrzenia

13
Głębokość zakopania kanalizacji 
w metrach

14 Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1

15

16

17
Przeprowadzenie kabla
ziemnego w rurze ochronnej

18 Szafka kablowa

19 Słupek kablowy rozdzielczy - SR

20 Skrzynka kablowa naścienna SKz

21 Słup kablowy - SS

22 Puszka kablowa abonencka

23 Słupek oznaczeniowy - SO; SOP

24 Aparat telefoniczny

R/1A/12,13/

34,0
  1

34,0
  1

34,0
  1

Ciąg kanalizacji kablowej
do rozbudowy

otwór wolny
otwór zajęty

otwór częściowo zajęty
otwór proj. do zajęcia

0,8 0,8

Studnia kablowa rozdzielcza SKR-2

WyszczególnienieLp. Stan istniej ący Stan projektowany Do likwidacji

1 Linia kablowa kanałowa

2 Linia kablowa doziemna

3 Linia kablowa napowietrzna

4 Linia napowietrzna drutowa

5 Kabel układany na ścianie

6 Złącze przelotowe

7 Złącze rozgałężne

8 Złącze równoległe

Studnia kablowa magistralna SKM
RHDPEpφ 125/7,1
6,0

1A
11

1A
11

1A
11

1A
11

1A
11

1A
11

Ti

N10

T

N10
 

 

Oznaczenia do rysunków i schematów 
 Rys. 0 

 





Kreślił:

FG

Skala:
Rys. 2

„SIGMATEL”

Arkusz: 1 Arkuszy: 1

Budowa przyłącza światłowodowego

do Bursy Szkolnej nr 1

przy al. 1 Maja 22a w Koninie

Projektował: mgr inż.F.Gruszczyński 05.17Upr.WKP/0156/PWOT/08

proj. PS-19/12 1U

proj. OTK 8J w proj.

korytku kablowym – 20,0

N 22a

BURSA SZKOLNA NR 1

30

zapas

serwerownia

skrzynka zapsu

30

proj. szafa teleinf.

naścienna w serwerowni

istn. OTK 72Jistn. OTK 72J

istn. UM ST 58

RHDPEp 110/6,3

8,0 -przecisk

Z-XOTKtsd 8J - 110,0

2x (RHDPE 40/3,7 – 30,0)
w złączu wyspawać

dwustronnie po 4 włókna

zgodnie z warunkami tech.

ZR

proj. stelaż

zapasu

30

0,0

al. 1 Majaal. 1 Maja

wejście do budynku

zabezpieczyć gazoszczelnie



 


