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  Wałbrzych, 16 lutego 2018 r. 

  

Numer pisma: TTIDWA-WB.2111-8609/TWP/18/GP 

Temat: techniczne warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej projektowanego budynku mieszkalno usługowego. 

w lokalizacji Świdnica ul. Kozara Słobódzkiego 19, dz. 1118 - inwestor Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

Spółka z o. o. ul. Głowackiego 39A 58-100 Świdnica. 

 

Szanowni Państwo, 

 

odpowiadając na wniosek z dnia 06-0002-2018 r.. informujemy, że celem przyłączenia w/w obiektu do sieci 

telekomunikacyjnej należy zaprojektować: 

- przyłącze telefoniczne 2 x HDPE 40 do projektowanego budynku na dz. nr 1118 od istniejącej studni przy 

budynku ul. Kozara Słobódzkiego 7-9-11 lub od studni przy budynku ul. Kozara Słobódzkiego 19A. 

Niniejsze warunki wydaje się dla celów projektowych i nie stanowią one zobowiązania ORANGE POLSKA S.A.  

do wykonania przyłączenia do sieci teletechnicznej. Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej może być 

zrealizowane wyłącznie na podstawie wcześniej zawartej umowy o świadczenie usług przez ORANGE POLSKA S.A. 

Jeżeli Inwestor zainteresowany jest korzystaniem z usług świadczonych przez ORANGE POLSKA S.A.,  

to informacje w tej sprawie może uzyskać w komórce Realizacja Inwestycji i Sprzedaż do Rynku Deweloperskiego   

10-449 Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a, pokój 305 budynek A. 

 e-mail: Infrastruktura_Techniczna_Sprzedazy@orange.com 

 

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta należy projektowane trasy i lokalizacje urządzeń 

telekomunikacyjnych uzgodnić z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie wraz z projektem wykonawczym 

złożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, 

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wrocław. 

 

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostaną w odrębnej umowie. 

 

Szczegółowe dane techniczne zostaną udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-

Wrocław ul. Purkyniego 2  we Wrocławiu  (sprawę prowadzi Grzegorz Pawłowicz, tel. 74 840 14 41). 

 

Wewnętrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12.03.2009r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), należy wybudować w ramach własnej inwestycji. Sieć wewnętrzna, 

powinna być sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przyłączem zewnętrznym. Musi spełniać przepisy 
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techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczące minimalnej przepływności łączy. Należy ją zrealizować  

z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.  

 

Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić, 

przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczególnych przypadkach  

o wyznaczenie przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami  

i ochroną infrastruktury teletechnicznej. Pismo należy kierować na poniższy adres: 

 

ORANGE POLSKA S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Wrocław 

ul. Purkyniego 2 

50-155 Wrocław 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej 

(kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru 

czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej 

należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów 

infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas 

pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują 

napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 

Instrukcji BHP. 

 

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiązany jest do przestrzegania  

i stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie: 

         - uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac,  

         - prowadzenia prac wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze strony OPL, 

         - oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.  

 

Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany na stronie:  

www.orange.pl/wniosekonadzor. 

Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w użytkowaniu OPL należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną. 

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub, 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagają przekazania placu budowy.  

b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek na wskazany wydanych Warunków 

Technicznych adres właściwej komórki Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury lub Wydziału Monitorowania 

Interwencji Operacyjnych uzupełniając przekazywany zakres informacji o dane dotyczące: 

         - miejsca prowadzenia prac,  

         - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,  

         - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od 

komórki ORANGE POLSKA S.A., do której kierowany był wniosek (Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury  

lub Wydziału Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z określonym standardem tj: dane uzupełniane dużymi 

literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane: 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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         - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

         - imię nazwisko kierownika robót, 

         - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

         - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na zastawach 

ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym się na miejscu/w 

pobliżu wykonywanych prac, 

f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi  

do ORANGE POLSKA S.A. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem ORANGE 

POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy. 

 

Przedmiotowe warunki są ważne przez okres sześciu miesięcy od daty wydania. 

 

ORANGE POLSKA S.A. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie działania Inwestora podjęte w związku  

z przedmiotową inwestycją.   

 

Z poważaniem 

 

Grzegorz Pawłowicz 

Główny Specjalista  

ds. Zasobów Infrastruktury  


