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Wprowadzenie
Oddajemy do Państwa dyspozycji Kodeks Dobrych Praktyk, który dotyczy
budowy instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych.
Podstawowym celem kodeksu jest omówienie zasad projektowania,
wykonawstwa i odbioru końcowego instalacji telekomunikacyjnych w
budynkach wielorodzinnych, odpowiadających wymaganiom rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej także jako
Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych).
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. (obowiązujące dla budynków, dla
których został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o
zatwierdzenie projektu budowlanego po 23 lutym 2013 r.), pomimo dwóch lat
funkcjonowania na rynku, wzbudzają nadal wiele emocji zarówno w zakresie
wymagań technicznych jak i zakresu rzeczowego jego stosowania.
Inicjatywa wydania Kodeksu Dobrej Praktyki ma na celu wskazanie wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego praktycznych rozwiązań technicznych dla
współcześnie budowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a także na
wskazanie najlepszych praktyk związanych z otwartym dostępem do takiej
infrastruktury, tak aby każdy mieszkaniec takiego budynku mógł korzystać z
internetu o najlepszych parametrach.
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1 Wstęp
1.1 Ewolucja budynkowych instalacji telekomunikacyjnych
Jeśli nowoczesny budynek uznamy za swego rodzaju organizm, w którym
instalacje energetyczne, gazowe, wodne pełnią funkcje porównywalne do układu
krwionośnego czy też oddechowego, to budynkową instalację
telekomunikacyjną powinniśmy nazwać układem nerwowym tegoż organizmu.
Historycznie pojawienie się tego typu układu wiązać możemy z wynalazkiem
jakim był telefon, który sprawił, że po raz pierwszy (na przełomie XIX i XX w.)
pojawiła się konieczność prowadzenia w budynku przewodów mających funkcję
komunikacyjną. Drugim czynnikiem, który przyczynił się do instalowania w
budynkach kolejnego rodzaju przewodów przenoszących sygnał był rozwój
telewizji począwszy od przełomu lat 60 i 70-tych XX w. Ze względu na
nieuporządkowany sposób instalowania anten i przewodów antenowych na
balkonach, dachach, prowadzenia przewodów po elewacjach budynków itp.
instalacja antenowa była pierwszą, która doczekała się rozwiązania systemowego
w postaci anteny zbiorczej (tzw. AIZ lub AZART – czyli antenowa instalacja
zbiorcza lub antena zbiorcza radiowo-telewizyjna), która na mocy
rozporządzenia1 z 1980 r. instalowana była w nowo powstających tzw. blokach
mieszkalnych.
Upowszechnienie komputerów osobistych zrodziło zainteresowanie dostępem do
Internetu w celu wymiany danych (od lat 90-tych). Dostęp taki był realizowany
pierwotnie dzięki modemom telefonicznym, później w kolejnych technikach
wykorzystujących przewody telefoniczne takich jak np. ADSL/VDSL.
Opracowano także technikę DOCSIS - transferu danych po kablach
koncentrycznych (współosiowych) dotąd służących do dostarczania sygnału
telewizyjnego. Na rynku pojawił się też nowy typ przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego - lokalni dostawcy Internetu, którzy instalowali osiedlową
sieć np. w technologii Ethernet, dokładając w budynkach kolejne kable - tym
razem przewody wieloparowe (tzw. „skrętki”). Dziś najnowsze odmiany wyżej
wymienionych technologii zaliczamy do grupy NGA (ang. Next Generation
Access) czyli technologii dostępowych następnej generacji2.
Różnorodność usług elektronicznych oraz rosnące zapotrzebowanie na nie
sprawiły, że telekomunikacyjna infrastruktura budynkowa stała się

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3
lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z
1980 r. nr 17, poz. 62).
1

Poradnik dotyczący planowania i projektowania sieci klasy NGA – wyd. Urząd Komunikacji
Elektronicznej.
http://www.polskaszerokopasmowa.pl/g2/oryginal/2015_02/acb8f370353dfe3e71934fb7fa29be
99.pdf
2
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koniecznością. W tym samym kierunku zaczęły podążać regulacje i następowało
dostosowywanie ustaw oraz aktów wykonawczych dotyczących wyposażenia
technicznego budynków do aktualnych potrzeb rynku. Wydane w 1994 r.
rozporządzenie3 o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
stanowiło, że: budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej powinien być przystosowany do wyposażenia w instalacje
telekomunikacyjne oraz instalacje zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych.
Przepis ten wymagał jednak jedynie przystosowania budynków a nie
wyposażenia w te instalacje, bowiem o tym we własnym zakresie decydować
miał inwestor.
W 2009 r.4 wprowadzono kolejną nowelizację, zgodnie z którą budynek
mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek
użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację
telekomunikacyjną. Jednakże wymagania techniczne były określone dość
ogólnikowo: „Instalację telekomunikacyjną budynku (…), stanowią elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności kable i przewody wraz z
osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od
punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa)
lub od urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego”. Ponadto
częstym zjawiskiem było zlecanie okablowania budynków operatorom
telekomunikacyjnym lub telewizji kablowej, którzy tym sposobem zyskiwali
możliwość pozyskania abonentów, a instalację telekomunikacyjną w budynku
realizowali w sposób ograniczający dostęp innym operatorom
telekomunikacyjnym. Tym sposobem w pionach kablowych, na klatkach
schodowych powstawały kolejne często dublujące się instalacje, konkurujących
ze sobą dostawców usług. Zazwyczaj odbijało się to także ujemnie na estetyce
budynku, zarówno w odniesieniu do klatek schodowych jak i elewacji. Realny
sumaryczny koszt tych kilku instalacji, prowadzonych de facto po tych samych
trasach niejednokrotnie przekraczał koszty inwestycyjne, jakie byłyby
poniesione w wypadku zaprojektowania i zainstalowania jednego, uniwersalnego
systemu okablowania. Dodatkowo nie było jednego „gospodarza” tej
infrastruktury, każda instalacja obsługiwana i serwisowana była przez innego
właściciela. Powstawały często konflikty w zakresie dostępu do instalacji, czy w
ogóle z dostępem abonenta do usług wybranego operatora.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1995 r. nr 10, poz. 46).
3

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2009 r, nr 56, poz. 461).
4
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Rysunek 1 Poglądowy schemat prowadzenie instalacji budynkowych różnych operatorów powodują,
że infrastruktura jest ilustrujący częsty obecnie stan instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.
Przypadkowe drogi nieuporządkowana. Każdy system okablowania ma

Dlatego też w 2012 r. pojawiła się kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych5, która miała na celu uporządkowanie i jednoznaczne
zdefiniowanie
obligatoryjnego
zakresu
technicznego
instalacji
telekomunikacyjnej (dla budynków: mieszkalnych wielorodzinnych i
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, przeznaczonych na
potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania).
Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. przepisami instalacja telekomunikacyjna i
możliwy dzięki niej otwarty, neutralny technologicznie dostęp do usług
elektronicznych ma być dobrem służącym nie tyle operatorowi czy zarządcy
nieruchomości (których rola winna być tu traktowana raczej jako służebna) a
nabywcy i użytkownikowi lokalu i budynku.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1289).
5
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Rysunek 2 Starannie wykonana i utrzymana budynkowa infrastruktura telekomunikacyjna (wg aktualnie
obowiązujących warunków technicznych) pozwala na realizację idei neutralności technologicznej i
otwartego dostępu. Dostawcy usług mają swobodny dostęp do budynku do tzw. punktu styku z sieciami
publicznymi. Tam wykonują zakończenie swoich sieci w odpowiedniej przełącznicy multi-operatorskiej,
będącej już częścią instalacji budynkowej. Abonenci są połączeni z punktem styku poprzez wspólną
budynkową instalacje telekomunikacyjną będącą integralną częścią budynku (instalacja wspólna - kolor
żółty). Mogą dzięki temu wybrać dowolnego operatora i dowolne medium dostępowe: optyczne (włókno
światłowodowe) lub miedziane (kable współosiowe lub symetryczne). Sama operacja przyłączenia
użytkownika ogranicza się do wpięcia kabla krosującego, tzw. patchcordu w przełącznicy budynkowej

Tak więc kluczowe uregulowania, jakie znalazły się w obecnie obowiązującym
rozporządzeniu o warunkach technicznych można ująć w skrócie jako:
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Obligatoryjne wykonanie przez inwestora instalacji telekomunikacyjnej
w budynkach: mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego
oraz użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby publicznej
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, na identycznych
zasadach, jak w wypadku innych mediów takich jak: woda, kanalizacja
sanitarna czy instalacje elektryczna.
Określenie obowiązkowych elementów wyposażenia budynku takich jak:
pomieszczenie techniczne będące punktem połączenia z publiczną siecią
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telekomunikacyjną, kanalizacja budynkowa, przepusty, szyby, kanały
instalacyjne itp.
Zdefiniowanie obowiązkowych elementów instalacyjnych wraz ze
szczegółowymi parametrami technicznymi takich jak: kable i
zakończenia w technologii światłowodowej, współosiowej, parowych
kabli symetrycznych, instalacji antenowych, przełącznic i
telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.
Zapewnienie neutralności technologicznej i „otwartego dostępu”
umożliwiającego abonentowi korzystanie z szerokopasmowych usług
dowolnie wybranego przez siebie operatora, eliminacja praktyk
monopolistycznych w dostępie do budynku czy też instalacji ze strony
zarządcy nieruchomości lub operatora.

Szczegółowe omówienie ww. punktów oraz wskazówki dotyczące
projektowania, realizacji inwestycji, przedstawienie dobrej praktyki w zakresie
zarządzania oraz utrzymywania instalacji będą przedmiotem dalszych
rozdziałów niniejszego kodeksu.

1.2 Usługi telekomunikacyjne a wymagania wobec instalacji
budynkowej
Pojawienie się Internetu sprawiło, że pojęcie „instalacji telekomunikacyjnej”
nabrało nowego, znacznie szerszego znaczenia. Kiedyś oznaczało właściwie
tylko instalację telefoniczną, dziś tym terminem określać będziemy instalacje,
które pozwalają na dostęp do usług:




transferu głosu (telefonia),
obrazu (telewizja, wideokonferencje, wideo na żądanie, itp.)
transmisji wszelkiego rodzaju danych (od poczty elektronicznej, przez
transfer plików, gry sieciowe, po oprogramowanie „w chmurze” lub też
zarządzanie systemami „inteligentnych domów” i „inteligentnych sieci
energetycznych”, czy wreszcie po „Internet wszechrzeczy6”).

Kilka akapitów wyżej pojawiło się pojęcie usług szerokopasmowych. Czym
zatem jest owo „szerokie pasmo”? Przyjmuje się, że dostęp szerokopasmowy to
taki, który umożliwia swobodne korzystanie z aktualnie dostępnych usług

Internet wszechrzeczy (IoT, ang. Internet of Things) – oznacza komunikację różnego rodzaju
urządzeń między sobą czasem nawet bez bezpośredniego udziału człowieka (np. zdalne zakupy
realizowane przez „inteligentną” lodówkę itp.)
6
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elektronicznych a te jak widzimy naocznie ewoluują w dużym tempie i wciąż
wymagają coraz szybszych łączy. W opublikowanej w 2010 roku Europejskiej
Agendzie Cyfrowej7 (EAC) spróbowano jednak precyzyjniej określić cel w
zakresie cyfryzacji. Zalecono krajom członkowskim zapewnienie do roku 2020
wszystkim gospodarstwom domowym w UE możliwości skorzystania z łączy o
przepustowości powyżej 30 Mb/s, a co najmniej połowie z nich – łączy o
szybkości transferu powyżej 100 Mb/s.

Rysunek 3 Prawidłowo wykonana i utrzymana budynkowa instalacja telekomunikacyjna stanowi doskonałą
bazę dla powstawania inteligentnych budynków i całych osiedli mieszkaniowych. Inteligentny budynek w
szerokopasmowej sieci to nie tylko praca i rozrywka w Internecie. To także możliwość zdalnego zarządzania
funkcjami domu (alarm, ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie) a także urządzeniami gospodarstwa
domowego (pralka, zdalne zaopatrzenie lodówki itp.)

PNa potrzeby niniejszego Kodeksu będziemy kierować się właśnie tymi
zaleceniami EAC, wskazując na dobre praktyki, zapewniające budowę
otwartych, neutralnych technologicznie instalacji telekomunikacyjnych w
budynkach o parametrach pozwalających na osiąganie przepływności powyżej
100 Mb/s, mając też już na uwadze nieodległą wizję usług wymagających pasma
1Gb/s lub więcej.

7

Europejska Agenda Cyfrowa (EAC, ang. Digital Agenda for Europe, 2010)
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WSTĘP
Czy tak perspektywiczne patrzenie nie jest przypadkiem wybieganiem zbyt
daleko? Zdecydowanie nie. Perspektywa czasowa, która nas w tym wypadku
interesuje to okres odpowiadający średniemu interwałowi pomiędzy
planowanymi generalnymi remontami budynku i wymianą jego instalacji a więc
rzędu 20-30 lat. W takim przedziale czasowym nie jesteśmy w stanie dziś
prognozować jakie pojawią się usługi, ile będzie kolejnych generacji urządzeń
teletransmisyjnych. Możemy jednak założyć, że dziś zainstalowana
infrastruktura pasywna w budynku jak np. włókna optyczne odpowiadające
aktualnym przepisom powinny w takiej perspektywie zapewnić wystarczającą
żywotność i odpowiednią jakość usług.

Rysunek 3 Aktualnie obowiązujące warunki techniczne obligują inwestora do wykonania instalacji
telekomunikacyjnej w nowo powstających budynkach.

Podsumowując - tak jak nie możemy wyobrazić sobie budynku bez
elektryczności, wody, kanalizacji lub gazu tak samo nie wyobrażamy już sobie
nowoczesnego budynku i osiedla na miarę XXI w. bez wyżej wymienionych
usług i funkcjonalności związanych z Internetem. Dla ich zapewnienia
nieodzowne jest wykonanie instalacji telekomunikacyjnej pozwalającej - w
perspektywie trwałości kilkudziesięciu lat - na przenoszenie pasma
odpowiadającego co najmniej wytycznym EAC (100 Mb/s) lub nawet wyższego
(1 Gb/s).

15
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2 Aspekty formalne i prawne budowy, rozbudowy i
modernizacji budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej
2.1 Definicje i formalno-prawne zasady budowy budynkowej
instalacji telekomunikacyjnej
Aktualnie obowiązujące przepisy w sposób jednoznaczny określają wymagania
techniczne dla projektowania i budowy instalacji telekomunikacyjnych w
budynkach.
Wymagania
dotyczą
zatem
budynkowej
instalacji
telekomunikacyjnej w budynkach:


mieszkalnych wielorodzinnych,



budynkach zamieszkania zbiorowego,



użyteczności publicznej



użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania

Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych stosuje się przy
projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu
użytkowania budynków oraz
budowli
nadziemnych
i
podziemnych
spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi
urządzeń budowlanych. W 2013 r., wraz z wejściem w życie przepisów8,
określono szereg nowych wymagań dla budynków: mieszkalnych
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i
wychowania. Określono wymagane podstawowe elementy budynkowej
instalacji telekomunikacyjnej, którymi są w szczególności:


KANALIZACJA
TELEKOMUNIKACYJNA
BUDYNKU
(SYSTEM TRAS KABLOWYCH) – czyli ciąg elementów
osłonowych,
umożliwiający
dowolne
wprowadzanie
kabli
telekomunikacyjnych do budynku (z piwnicy i z dachu) oraz ich
swobodne rozprowadzanie w budynku: przepusty kablowe, rury
instalacyjne, szyby (szachty) instalacyjne, koryta, dukty i kanały.



BUDYNKOWY PUNKT STYKU (PS) - lokalizowany w osobnych
pomieszczeniach
technicznych
lub
dedykowanych
szafkach

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
8
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teletechnicznych, zapewniający funkcjonalne połączenia instalacji
telekomunikacyjnej w budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną
różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.


BUDYNKOWE OKABLOWANIE TELEKOMUNIKACYJNE składające się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z co
najmniej: 2 włókien światłowodowych, 2 kabli UTP kategorii 5 i kabli
współosiowych, układanych od budynkowego punktu styku do
wszystkich mieszkań oraz antenowej instalacji zbiorowej do odbioru TV
satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub
włókien światłowodowych).



TELEKOMUNIKACYJNE SKRZYNKI MIESZKANIOWE (TSM)
- lokalizowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w pobliżu
drzwi wejściowych do każdego mieszkania, zapewniające funkcjonalne
połączenia budynkowych instalacji telekomunikacyjnych (a za ich
pośrednictwem także z siecią publiczną) z abonencką instalacją
mieszkaniową.



URZĄDZENIA TECHNICZNE - lokalizowane w budynkach
mieszkalnych urządzenia konieczne dla realizacji instalacji
teletechnicznych budynkowych, takie jak multiswitche, routery,
wzmacniacze, anteny, przełącznice.

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji telekomunikacyjnej budynku w myśl
aktualnych warunków technicznych daje możliwość realizacji usług w dowolnej
dziś rozpowszechnionej technologii a dodatkowo możliwość wyboru dowolnego
operatora usług. Co ważne, dla każdego z wymienionych wyżej typów
okablowania wyznaczone są minimalne parametry jakościowe (przedstawione
szerzej w części technicznej niniejszego opracowania), co z kolei pozwolić
powinno na utrzymanie odpowiedniego dla usług szerokopasmowych standardu
technicznego i wysokiej trwałości instalacji telekomunikacyjnej.

Wg stanu prawnego do 23 lutego 2013 r.
Jak wcześniej wspomniano budynki mieszkalne budowane po 1918 r., były
realizowane w oparciu o prawa obowiązujące na terenach b. zaborów.
Konsolidacja prawa i doprowadzenie do wprowadzenia jednolitego prawa
budowlanego, trwała blisko 10 lat. Zakończyła się uchwaleniem Prawa
budowlanego w 1928 r. Przepisy te obowiązywały aż do 1961 r.
W okresie tzw. „gospodarki socjalistycznej” (nakazowo-rozdzielczej),
inwestorami były przede wszystkim jednostki państwowe, następnie tzw.
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„jednostki gospodarki uspołecznionej” np. spółdzielnie mieszkaniowe,
stowarzyszenia, resorty (budownictwo resortowe), zakłady pracy (budownictwo
zakładowe), państwowe gospodarstwa rolne i dyrekcje lasów państwowych.
Ta różnorodność inwestorów z pewnością nie ułatwia obecnie dostosowania
budynków do standardów dziś oczekiwanych dla budynkowych instalacji
telekomunikacyjnych. Ale jest to osobny, niezwykle ważny problem do
rozwiązania dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wypełnianiem
podstawowych założeń planu rozwoju szybkiego Internetu w Polsce.
Po zmianach w ustawie Prawo budowlane w 1961 r., nastąpiła kolejna
nowelizacja w zakresie uregulowań w budownictwie poprzez uchwaleniu ustawy
Prawo budowlane9 z 24 października 1974 r. W okresie jej obowiązywania
wprowadzono 10 ustaw o zmianie tej ustawy. Liczne mankamenty tej ustawy,
niedostosowanie do nowych zasad tworzenia prawa przesądziły o konieczności
przygotowania już nie kolejnej nowelizacji ale całkiem nowej ustawy Prawo
budowlane.
Poza elementami, o których wspomniano wyżej, także przeobrażenia społecznogospodarcze i ustrojowe w kraju, spowodowały uchwalenie nowej ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane10, która weszła w życie 1 stycznia 1995 r. Nowa
ustawa stała się wyrazem ogólnego kierunku reformy prawa polskiego, której
uchwalenie miało zapewnić realizację polityki dynamicznego rozwoju państwa.
Jednym z istotnych elementów tworzonego wówczas systemu budowlanego było
opracowanie technicznych aktów wykonawczych, będących zbiorem wymagań
techniczno-budowlanych, w tym podstawowego – warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. rozporządzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r.11, które
następnie zastąpiono rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r.12 w tej samej sprawie13.

Ustawa z 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 poz.229)

9

10

Ustawa z 07 lipca 1994r r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1995 nr 10 poz.46)
11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz.
690)
12
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Budynkowa instalacja telekomunikacyjna, jest jednym z najważniejszych
problemów tzw. „ostatniej mili14”, czyli odcinka pomiędzy węzłem sieci
szkieletowo-dystrybucyjnej a użytkownikiem końcowym. Jest to odcinek
krytyczny w zakresie zapewnienia dostępu do usług szerokopasmowych dla
szerokiej rzeczy społeczeństwa. Trzeba mieć bowiem świadomość, że prawie
41% mieszkań w kraju zlokalizowanych jest w istniejących budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. A to oznacza, że budynki te ale także budynki
budowane na podstawie pozwoleń na budowę wydanych do 23 lutego 2013 r.,
nie posiadają budynkowej instalacji telekomunikacyjnej wybudowanej wg
warunków technicznych aktualnie obowiązujących.
O tym fakcie muszą pamiętać przede wszystkim przedsiębiorcy
telekomunikacyjni, którzy zamierzają objąć swymi usługami budynki
wielorodzinne budowane w tym okresie, żądając np. dostępu do nieruchomości,
bez uwzględnienia faktycznego stanu budynkowej instalacji telekomunikacyjnej
w budynku.
Rozpatrując problematykę obowiązujących w tym czasie norm technicznych i
prawnych dla projektowania, podstaw planowania i lokalizowania instalacji
infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach wielorodzinnych, warto
wskazać na ewolucję z jaką mieliśmy do czynienia w tym zakresie. Kończą się
bowiem czasy, kiedy zewnętrzni operatorzy telekomunikacyjni czy telewizji
kablowej wykonywali budynkowe instalacje telekomunikacyjne na wyłączne
potrzeby świadczonych przez siebie usług. Obecnie to na inwestorze spoczywa
obowiązek wyposażenia w budynkową instalację telekomunikacyjną budynku.
Warto także przypomnieć, że w tym okresie w odniesieniu do budynkowych
instalacji telekomunikacyjnych obowiązywały dwa zasadnicze przepisy prawne:
 Do 1 kwietnia 1995 r. - rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne o 12 i więcej
mieszkaniach,15, nakładające m.in. obowiązek instalowania zbiorowych anten
radiofonicznych i telewizyjnych,
 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r.16 w sprawie warunków technicznych, jakim, powinny

Poradnik dla operatorów i samorządowców, Wiesław Baługa - „Ostatnia mila” - Fundacja
Wspomagania Wsi, Warszawa 2010
14

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
03 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U.
Nr 17 poz.62), które obowiązywało do 1 kwietnia 1995 r.
15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r.w
sprawie warunków technicznych, jakim, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1995 Nr 10, poz.46).
16
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ustalało, że budynki
wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny
być przystosowane do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne oraz
instalacje zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych, odpowiadające przepisom
szczególnym i Polskim Normom. W tym okresie wyznacznikiem standardów
technicznych w zakresie telekomunikacji były wymagania jedynego wówczas
dostawcy usług telekomunikacyjnych, którym była „Telekomunikacja Polska
S.A”17.
Osobnym problemem w tym czasie była kwestia montażu anten indywidualnych
w budynkach wielorodzinnych. Problem ten nie został w zasadzie rozwiązany do
dnia dzisiejszego w sposób jednoznaczny. Zagadnienie dostępu właścicieli,
użytkowników wieczystych ale także najemców lokali mieszkalnych w
budynkach wielorodzinnych - do antenowej instalacji zbiorczej (AIZ), zamiast
anten indywidualnych jest niezwykle ważne dla tej części abonentów, którzy
korzystają z usług telewizji cyfrowej.
Stąd tez należy uznać za rozstrzygające w tych kwestiach stanowisko
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie AIZ18. Zgodnie z nim instalacji
AIZ mogą nie posiadać jedynie budynki projektowane, budowane,
rozbudowywane, przebudowywane i nadbudowywane w okresie od 1 kwietnia
1995 r. do 8 lipca 2009 r. z uwagi na fakt, że ówczesne przepisy wykonawcze do
ustawy Prawo budowlane takiego obowiązku nie przewidywały. Natomiast
budynki projektowane, budowane, rozbudowywane, przebudowywane i
nadbudowywane w okresie do 1 kwietnia 1995 r., oraz od 8 lipca 2009 r. powinny
posiadać utrzymywaną w odpowiednim stanie technicznym AIZ.

„Telekomunikacja Polska” powstała na mocy zarządzenia Ministra Łączności z dnia 04
grudnia 1991 r., które w miejsce „Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Poczta, Telegraf i
Telefon”, działającego w tej postaci od 1987 r., powołało dwa oddzielne podmioty
gospodarcze; państwowe przedsiębiorstwu użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz spółkę
akcyjną Skarbu Państwa „Telekomunikacja Polska”.
17

MAiC – Anteny: Stanowisko w sprawie AIZ; https://mac.gov.pl/projekty/naziemna-telewizjacyfrowa/anteny-stanowisko-w-sprawie-aiz.
18
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Wg stanu prawnego po 23 lutym 2013r.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie19, która weszła w życie 23 lutego 2013 r., w sposób zasadniczy
zmieniła stan prawny wymagań technicznych dla instalacji telekomunikacyjnych
w budynkach wielorodzinnych budynkach zamieszkania zbiorowego i
budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach użyteczności publicznej
przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i
wychowania.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia:
1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o
zatwierdzenie projektu budowlanego,
2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych,
w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o
zatwierdzeniu projektu budowlanego.

2.2 Uczestnicy procesu budowlanego
Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane20
są:





inwestor,
inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant,
kierownik budowy lub kierownik robót.

Do podstawowych obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu
budowy, a w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1289).
19

20

Art. 17 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn.zm.)
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opracowanie projektu budowlanego (i ewentualnie wykonawczego),
(wraz z opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli
jego opracowanie jest wymagane21),
uzyskanie pozwolenia na budowę, lub dopełnienie wymaganych
prawnie wymaganych formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru
budowy/ przebudowy/rozbudowy, lub też spełnienia warunków
wymaganych dla realizacji budowy bez decyzji o pozwoleniu na
budowę lub zgłoszenia budowlanego,
zapewnienie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie kierownika
budowy (w niektórych przypadkach ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego),
wykonania i odbioru robót budowlanych.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:










reprezentowanie inwestora na budowie i kontrola zgodności
prowadzenia robót z projektem budowlanym, decyzją o pozwoleniu na
budowę, warunkami zgłoszenia i warunkami szczegółowymi
wynikającymi z umów zawartych z wykonawcą, projektantem,
właścicielem nieruchomości oraz zasadami wiedzy technicznej itp.,
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, szczególnie robót
ulegających zakryciu lub zanikających, pozyskiwanie protokołów
szczegółowych, atestów certyfikatów itp.;
sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych
wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;
udział w odbiorach częściowych i końcowym, w tym uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a
także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
współpraca z projektantem, organami nadzoru budowlanego.

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

Sporządzenie takiego planu jest wymagane w sytuacjach określonych w art. 21a ust. 1a Prawa
budowlanego.
21
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opracowanie projektu budowlanego wraz z wydaniem oświadczenia o
zgodności sporządzonego projektu z obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,
dla projektów kompleksowych, zapewnienie udziału w projektowaniu
osób posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej w danej
branży (w tym telekomunikacyjnej) oraz skoordynowanie projektów
budowlanych branżowych,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
projektowych (ewentualnie materiałów przedprojektowych, jeżeli
zakres taki będzie wynikał z umowy z inwestorem),
pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora, na warunkach
ustalonych w umowie,

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:


przyjęcie placu budowy wraz z dokumentacją prawną budowy22,



prowadzenia dokumentacji budowy, prowadzenie procesu budowy
zgodnie z posiadanymi dokumentami formalnymi budowy,



zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie
budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z
projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym technicznobudowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;



opracowanie
harmonogramu
międzybranżowa,



współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, oraz z
organami nadzoru budowlanego, konserwatorskiego itp.,



przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej budowy,



uczestnictwo we wszystkich odbiorach specjalistycznych i koordynacja
budowy z kierownikami robót branżowych,



złożenia oświadczenia o zakończeniu budowy dla odbioru końcowego
budowy.

wykonania

i

koordynacja

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane: protokolarne przejęcie od inwestora i
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.
22
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2.3 Przegląd prawnych aspektów wymagań technicznych dla
realizacji budynkowej instalacji telekomunikacyjnej
Warunki techniczne aktualnie obowiązujące w zakresie wymagań dla instalacji
telekomunikacyjnych, zostało szczegółowo określone w rozporządzeniu w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Są one obowiązujące dla wszystkich uczestników procesu
budowalnego, ale też dla organów: administracji samorządowej i nadzoru
budowlanego.
Szczegółowy ie zakres wymagań technicznych dotyczących budynkowych
instalacji telekomunikacyjnych, przedstawiono w Załączniku 1.

Realizacja inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy lub
modernizacji budynkowej instalacji telekomunikacyjnej
Realizacja inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji
budynkowej instalacji telekomunikacyjnej może być prowadzona jako:




budowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku wielorodzinnym, w
odrębnych mieszkaniach w budynkach zamieszkania zbiorowego,
użyteczności publicznej, użyteczności publicznej przeznaczonego na
potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania,
- realizowana równocześnie z budową tych budynków, na podstawie
pozwolenia na budowę wydanego po 23 lutym 2013 r.,
budowa, rozbudowa lub modernizacja budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej w tych budynkach, realizowanych na podstawie
pozwolenia na budowę wydanego przed 23 lutym 2013 r. lub oddanych
wcześniej do użytkowania, w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego.

Obowiązujące od 28 czerwca 2015 r. przepisy Prawa budowlanego 23 stanowią,
że budowa instalacji telekomunikacyjnych w budynkach, podobnie jak i innych
instalacji wewnątrz budynkowych: elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych i cieplnych, nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę, ani dokonania zgłoszenia. Powyższa regulacja ma zastosowanie
zarówno do budynków użytkowanych, jak i budowanych.
Zatem realizacja budowy instalacji telekomunikacyjnych jest możliwa także w
trakcie budowy budynku i dotyczy to sytuacji, gdy inwestor posiadał już
wcześniej decyzję o pozwoleniu na budowę budynku bez instalacji. Sytuacja taka

23

Zgodnie z art. 29 ust.1. pkt.27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2013
r. poz.1409 z późn.zm.), w tym ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.443)._
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może jedynie zaistnieć, gdy w zatwierdzonym projekcie nie przewidywano
budowy instalacji telekomunikacyjnych, a jednocześnie obiekt spełniał
wymagania techniczne, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane24. W
praktyce jednak mało prawdopodobna jest sytuacja, ażeby budynek spełniał
wymagania w zakresie szczegółowych warunków technicznych w zakresie
telekomunikacji bez wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku.
Należy zatem przyjąć, że w zakresie budowy instalacji i przyłączy
telekomunikacyjnych, inwestor przystępując do budowy budynków, o których
mowa wyżej, przed nowelizacją ustawy Prawo budowlane - wypełnił wszystkie
wymagania ustawowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jedyną kwestią może być tylko zakres szczegółowych wymagań technicznych,
będących podstawą do opracowania projektów budowlanych w tym branży
telekomunikacyjnej25. Kwestie omawiające te różnicę omówiono szczegółowo w
rozdziale 2.1.1 i 2.1.2.
Zmiany związane z wejściem w życie od 28 czerwca 2015 r. przepisów ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i pojawiające się
różne interpretacje zarówno Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jak i
organów podległych, wzbudziły wiele wątpliwości wśród uczestników procesów
inwestycyjnych. Dotyczyły one przede wszystkim następujących kwestii:
1. Czy w związku ze zmianą Prawa budowlanego, część rysunkowa
projektu budowlanego budynku musi przedstawiać instalacje
telekomunikacyjne?
2. Czy część rysunkowa może być wykonana bez udziału osoby z
uprawnieniami budowlanymi w odróżnieniu od części opisowej?
3. Czy rozstrzygnięcia kwestii zatrudnienia osoby z uprawnieniami
budowlanymi należy wyłącznie do woli inwestora czy też decyzji
projektanta?
4. Czy możliwe jest właściwe wykonanie instalacji wewnętrznych bez
projektu sporządzonego przez osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie
w zakresie projektowania instalacji?
5. Czy zwolnienie budowy wybranych instalacji wewnętrznych z
konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia, oznacza, ze
nie należy stosować obowiązujących przepisów, w tym aktów
wykonawczych do ustawy Prawo budowlane?
6. Czy intencją ustawodawcy była możliwość realizacji instalacji wewnątrz
budynków, w tym telekomunikacyjnych - bez jakiejkolwiek kontroli ze

Art.5.1. pkt. 2a „możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w
zakresie szerokopasmowego dostępu do interentu”
24

25

Stan prawny w zakresie warunków technicznych: do 23 lutego 2013 lub po 23 lutym 2013
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strony państwa i przerzucenie całej odpowiedzialności za jakość
wykonanej instalacji na nieświadomego często inwestora?
Kwestie te zostały rozstrzygnięte w interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego, w sprawie zamieszczania instalacji wewnętrznych w projekcie
budowlanym budynku26.
W swoim stanowisku GUNB przypomina, że:
1. Zarówno obecnie jak i przed wejściem w życie ustawy, istniała
możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku bez
instalacji, jeżeli dla projektu obiektu nie przewidywano budowy
instalacji, a obiekt spełniał wymagania wskazane w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.27 To inwestor określa zakres planowanych robót
budowlanych we wniosku na pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że
przed wejściem w życie nowelizacji Prawa budowlanego, inwestor mógł
dołączyć do wniosku na pozwolenie na budowę projekt budowlany, w
którym nie przewidziano instalacji telekomunikacyjnych.
2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest prawem, a nie
obowiązkiem inwestora, zatem organ nie może tego prawa ograniczać,
jeśli projekt jest kompletny, a projektant i sprawdzający oświadczyli, że
projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
3. Zwolnienie inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę
czy dokonania zgłoszenia, nie oznacza, że została ona zwolniona z
konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych
przepisach ustawy czy aktach wykonawczych. W dalszym ciągu mają
zastosowanie przepisy techniczno-budowlane, w tym wymagania
określone w Rozporządzeniu w Sprawie Warunków Technicznych.
4. Zakres i treść projektu budowlanego powinna być dostosowana do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót
budowlanych28. Projektant, wypełniając przepisy w sprawie
szczegółowego zakresie i formy projektu budowlanego, 29 powinien
zdecydować, czy w oparciu o istniejące przepisy prawa projektowany
obiekt spełnia wymagania, dla danego rodzaju obiektu budowlanego.

26

Stanowisko umieszczone na stronie GUNB w dniu 6 października 2015 r.

Art. 5 ustawy - Prawo budowlane: „obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne
części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy …..projektować i budować
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych….”
27

28

Art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn.zm)

§7 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
poz.462 z późn.zm).
29
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5. Jeżeli w projekcie budowlanym składanym w organie administracji
architektoniczno-budowlanej
będą
zamieszczone
poszczególne
instalacje, wówczas do tej i do każdej innej części, będą miały
zastosowanie przepisy szczegółowe.30
Kolejnym zagadnieniem budzącym wątpliwości organów administracji
architektoniczno-budowlanych i inwestorów była kwestia tych części instalacji
wewnętrznych, które wykraczają poza obręb budynku i prowadzone są do
miejsca
połączenia
z
przyłączem
zewnętrznym
operatorów
telekomunikacyjnych.
Również w tej kwestii Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydał
interpretację31. Zgodnie z tym stanowiskiem, części instalacji, które wykraczają
poza obręb budynku do miejsca połączenia się z przyłączem zewnętrznym, także
stanowią część instalacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 Prawa
budowlanego. Tym samym z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę lub zgłoszenia budowy zwolnione są zarówno instalacje
telekomunikacyjne prowadzone wewnątrz budynku jak i ich części prowadzone
poza budynkiem do przyłącza zewnętrznego.
Z kolei budowa przyłączy telekomunikacyjnych, może być realizowana na
podstawie dwóch procedur:
1. na podstawie zgłoszenia32
2. bez zgłoszenia33
Wybór wykonania przyłączy na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia, jest
prawem inwestora. Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur. Zatem nie
może mieć zastosowanie do budowy przyłącza telekomunikacyjnego przepis art.
29a, w sytuacji gdy w tym samym czasie inwestor dokonał zgłoszenia tej samej
inwestycji, zgodnie z art.30 ust.1 pkt 1a.
W przypadku decyzji inwestora budowy przyłącza telekomunikacyjnego na
podstawie zgłoszenia, inwestor zobowiązany jest do przedstawienia organowi
administracji architektoniczno-budowlanej m.in.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z późn.zm).
30

Stanowisko w sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od
dnia 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć całą instalację wewnętrzną, umieszczone na stronie
GUNB z dnia 20 maja 2015 r.
31

32

art. 29a ust. 3 Prawa budowlanego.

33

art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego.
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odpowiednich szkiców lub rysunków, a także pozwoleń, uzgodnień i
opinii wymaganych odrębnymi przepisami oraz
projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem
technicznym przyłącza, wykonany przez projektanta posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku decyzji inwestora budowy przyłącza telekomunikacyjnego bez
zgłoszenia, inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Szczegółową interpretację stanu prawnego w zakresie budowy przyłączy także
przedstawił także Główny Urząd Nadzoru Budowlanego34.
Zatem aktualnie w zakresie budowy w branży telekomunikacji, zgodnie z art.29
ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
 sieci telekomunikacyjnych (wymaga zgłoszenia),


przyłączy telekomunikacyjnych ,



telekomunikacyjnych linii kablowych,



kanalizacji kablowej (wymaga zgłoszenia),



instalacji telekomunikacyjnych wewnątrz budynków.

Podstawowym celem nowych regulacji prawnych było uproszczenie procedur
budowlanych, Jednakże w wyniku tych regulacji nie zwolniono inwestora z
konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy
czy aktach wykonawczych. Dotyczy to zarówno:


wymagań jakie musi spełnić obiekt budowlany, zgodnie z art. 5 ust.1
ustawy Prawo budowlane,



zakresu i treści projektu budowlanego, zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy
Prawo budowlane,



warunków technicznych szczegółowo określonych w Rozporządzeniu w
Sprawie Warunków Technicznych.

Stanowisko w sprawie budowy przyłączy umieszczone na stronie GUNB w dniu 28 czerwca
2015 r.
34
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Uproszczenie procedur budowlanych w praktyce dotyczy budowy, rozbudowy
lub modernizacji budynkowej instalacji telekomunikacyjnej w budynkach
realizowanych na podstawie pozwoleń na budowę wydanych przed 23 lutym
2013 r. lub oddanych wcześniej do użytkowania, w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego.
Konsekwencją wprowadzonych zmian jest także fakt, że aktualnie na podstawie
art.42 ust.3 ustawy – Prawo budowlane, inwestor nie ma też obowiązku
zapewnienia kierownictwa budowy przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlanych dla budowy: przyłączy telekomunikacyjnych,
telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji kablowej i instalacji
telekomunikacyjnej wewnątrz budynków.
Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1a ustawy – Prawo budowlane budowa przyłącza
telekomunikacyjnego, nie wymaga geodezyjnego wyznaczenia, jeżeli jego
połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce
do niej przyległej.
Proces
realizacji inwestycji telekomunikacyjnych został szczegółowo
omówiony literaturze zawodowej, prasie specjalistycznej a także m.in. w
„Poradniku dla samorządowców – Budowa sieci szerokopasmowych”, wydanym
przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Urzędem Komunikacji
Elektronicznej35.
Jak już wcześniej wspomniano, realizację inwestycji telekomunikacyjnych
związanych z budową instalacji telekomunikacyjnej w budynkach
wielorodzinnych i użyteczności publicznej, należy rozpatrywać w następującym
podziale:
1. Budowa instalacji telekomunikacyjnej w budynkach nowobudowanych,
2. Budowa, rozbudowa, modernizacja w budynkach wcześniej
wybudowanych (eksploatowanych).
Ten podział jest o tyle istotny, że trudno byłoby sobie wyobrazić budowę
budynkowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku nowobudowanym, jako
osobny niezintegrowany z pozostałymi branżami proces budowlany. Trzeba w
takim przypadku w zasadzie mówić o realizacji w ramach tzw. generalnego
wykonawcy, który realizuje obiekt w oparciu o projekt budowlany obejmujący
wszystkie branże budowlane, organizuje cały proces wykonawczy, zatrudnia
podwykonawców branżowych, prowadzi koordynację budowy i przekazuje
obiekt inwestorowi, zgodnie z zawartą umową i określonym przez inwestora

Poradnik dla samorządowców –Budowa sieci szerokopasmowych, Eugeniusz W. Gaca,
Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek, Fundacja wspomagania Wsi, Warszawa 2009.
35
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szczegółowymi wymaganiami w zakresie m.in. branży telekomunikacyjnej. W
takim przypadku wpływ inwestora na wybór podwykonawcy jest ograniczony,
co nie oznacza, że poprzez inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestor nie ma
wpływu na jakość czy kontrolę standardu jakościowego prowadzonych prac.
Byłoby błędem ze strony inwestora wyłączenie zakresu branżowego instalacji
telekomunikacyjnych z umowy z generalnym wykonawcą, ponieważ każda
nawet najdrobniejsza zmiana musiałaby wymagać negocjacji z generalnym
wykonawcą z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy mamy do czynienia z przypadkiem
drugim tzn. przedmiotem jest budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji
telekomunikacyjnej w budynku wybudowanym i przekazanym do użytkowania.
W takim przypadku proces realizacji organizuje inwestor, powierzając jego
przeprowadzeniu wybranemu wykonawcy, na ogólnie praktykowanych
zasadach. W tym przypadku to inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za
właściwe wykonanie instalacji telekomunikacyjnych i ich zgodność z
wymaganiami szczegółowymi, które zostały szczegółowo omówione w
niniejszym opracowaniu.
Do wyłącznej decyzji inwestora należy sposób przygotowania i realizacji
inwestycji, w tym także tryb wyboru wykonawcy robót instalacji
telekomunikacyjnych. Problematyka ta jest dokładnie opisana w licznej
literaturze branżowej. np. Przegląd budowlany36.
Pomimo znacznego uproszczenia procedur budowlanych, uwzględniając
specyfikę wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, rekomendujemy inwestorom aby:





Nie przystępować do budowy instalacji telekomunikacyjnych wewnątrz
budynkowych i przyłączy telekomunikacyjnych bez projektu
budowlanego,
W sytuacji, gdy prawo nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę
ani zgłoszenia, nie odstępować od sporządzenia projektu budowlanego
opracowanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.
W przypadku budowy przyłącza telekomunikacyjnego w trybie bez
zgłoszenia, sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej, powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Modelowanie procedur selekcji wykonawców robót budowlanych Edyta Plebankiewicz,
Politechnika Krakowska – Przegląd budowlany 9/2009
36
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W udzielanym projektantowi zleceniu na projekt budowlany i
zawieranych umowach, niezależnie od trybu takiego zamówienia,
wyraźnie określić konieczność opracowywania branżowego projektu
instalacji telekomunikacyjnych. Dodatkowo należy określić wymagania
zawodowe dla projektanta branżowego, a także zadbać aby specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru jakościowego robót instalacji
telekomunikacyjnej stanowiły integralną część projektu.
Podobne zastrzeżenie powinno być zawarte w zleceniach, których
przedmiotem jest opracowanie jedynie projektu budowlanego branży
telekomunikacyjnej dla budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji
telekomunikacyjnej.
W udzielanym wykonawcy zleceniu na wykonanie budowy budynków
mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej i zawieranych
umowach
wykonawczych
(lub
na
wykonanie
instalacji
telekomunikacyjnej w takich budynkach), wyraźnie określić podstawowe
wymagania techniczno-sprzętowe dla wykonawcy lub podwykonawcy
robót branży telekomunikacyjnej a także określić wymagania zawodowe
kierownika budowy lub kierownika robót tej branży. Należy także zadbać
aby integralną częścią umowy była specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru jakościowego robót instalacji telekomunikacyjnej sporządzona
przez projektanta.
W sytuacji, gdy prawo nie wymaga ani ustanowienia kierownika budowy
i prowadzenia dziennika budowy, powierzyć wykonanie instalacji
telekomunikacyjnej jedynie firmie wyspecjalizowanej w tym zakresie, a
kierowanie budową powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi i uprawnieniami budowlanymi. Błędnym jest założenie, że
możliwe jest właściwe wykonanie instalacji telekomunikacyjnych bez
udziału osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie branży,
oraz odpowiednie uprawnienia budowlane. Przypominamy, że
uproszczenie w zakresie procedur budowlanych wcale nie zwalniają
inwestora z konieczności spełniania wymagań określonych w
pozostałych przepisach ustawy Prawo budowlane czy też aktach
wykonawczych.
Ustanawiać inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji
telekomunikacyjnej w budynkach wielorodzinnych, odrębnych mieszkań
w budynkach zamieszkania zbiorowego, budynkach użyteczności
publicznej, budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na
potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania,
realizowanych równocześnie z budową tych budynków. Funkcję należy
powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i
uprawnieniami budowlanymi.
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Projektowanie w budownictwie mieszkaniowym z
uwzględnieniem wymagań branży telekomunikacyjnej
Proces planowania, projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych oraz
budowy i eksploatacji teleinformatycznej sieci dostępowej, został szczegółowo
omówiony w literaturze zawodowej i licznych publikacjach w prasie
specjalistycznej, a także m.in. w poradnikach technicznych wydanych przez
Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Urzędem Komunikacji
Elektronicznej.37
Zasady projektowania sieci telekomunikacyjnej w warstwie dostępowej są
identyczne jak te stosowane w projektach warstw szkieletowych i
dystrybucyjnych. Trzeba pamiętać, że oprócz odcinka instalacji wewnętrznej
budynkowej, obejmującej odcinek od punktu dostępowego operatora
publicznego do pionu kanalizacji kablowej budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej, ostatnim odcinkiem sieci dostępowej, niezależnie od tego,
czy jest ona budowana w technologii kablowej, czy radiowej, jest odcinek od
tego pionu do mieszkania, zakończony złączem (gniazdem), dzięki któremu
można przyłączyć urządzenie końcowe użytkownika (komputer, telefon,
odbiornik TV). Trzeba też wyraźnie oddzielić część instalacji
telekomunikacyjnej budynku, która należy do części wspólnych budynku a
zakończona jest w tzw. TSM (telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej), od
tej która znajduje się już w mieszkaniu, właśnie na odcinku od TSM do gniazda
abonenckiego. Odcinek ten często projektowany jest pod układ funkcjonalnoprzestrzenny lokalu mieszkalnego czy usługowego zaprojektowany przez
projektanta architektury. Wymagania techniczne dla tego odcinka instalacji
nie zostały zdefiniowane w znowelizowanych warunkach technicznych
obowiązujących od 23 lutego 2013 r., tym nie mniej warto objąć ten zakres
rzeczowy
także
projektowaniem
przez
projektanta
branży
telekomunikacyjnej.
Należy zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujące warunki techniczne, wyraźnie
określają ogólne standardy dla budynkowej instalacji telekomunikacyjnej, która
powinna38:

Poradnik dla samorządowców – Planowanie i przygotowanie koncepcji. Jarosław Janiszewski
Fundacja wspomagania Wsi, Warszawa 2009.
37

Poradnik dla samorządowców –Budowa sieci szerokopasmowych, Eugeniusz W. Gaca,
Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchełek, Fundacja wspomagania Wsi, Warszawa 2009
Poradnik dla samorządowców – Ostatnia mila. Wiesław Baług, Fundacja wspomagania Wsi,
Warszawa 2010.
Rozporządzenie MI z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póżn.zm)
38
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umożliwić świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz
usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w
tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez
różnych dostawców tych usług,
zapewnić kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do
publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady
neutralności technologicznej
być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub
instalowania odpowiedniej ilości jej elementów, takich jak kanalizacja
telekomunikacyjna budynku, skrzynki mieszkaniowe, kable, przewody,
instalacji antenowych, a także instalację dodatkowej infrastruktury
telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli wraz z osprzętem instalacyjnym
i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji
budynku.

Jak wcześniej wspomniano, odcinek instalacji lokalowej pomiędzy TSM a
gniazdem lub gniazdami abonenckimi w lokalu, projektowany jest w sposób
dowolny, traktowany często, jako odcinek budowany wg standardu operatora dostarczyciela usługi, przy stosowaniu odstępstw różnego rodzaju a
wynikających często z życzenia aktualnego właściciela lokalu lub mieszkania.
Trzeba zwrócić uwagę szczególnie inwestorom, że obecnie właściciel budynku
lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia instalacji
wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, chętnym do świadczenia
usług telekomunikacyjnych w budynku. Stąd też ponownie zwracamy uwagę,
aby także ten odcinek instalacji był projektowany i zoptymalizowany
lokalizacyjnie i technicznie w ramach projektu branży telekomunikacyjnej
budynku.
2.3.2.1 Projekt budowlany, projekt wykonawczy – wymagania
Projekt budowlany i projekt wykonawczy muszą spełniać warunki, zdefiniowane
w art. 34 Prawa budowlanego, które podaje ramowy zakres formy i treści
projektu. Proces projektowania jest zawsze podyktowany spełnieniem wymagań
inwestora zawartych w warunkach technicznych do projektowania. W praktyce
jednak, operatorzy telekomunikacyjni, wypełniając obowiązki za inwestora,
niezależnie od norm państwowych, tworzyli własne normy zakładowe, które
określały ogólne wymagania techniczne dla budowy poszczególnych rodzajów
sieci. Obejmowały one m.in. następujące zakresy tematyczne:
a) zasady projektowania kanalizacji kablowej,
b) zasady budowy kanalizacji kablowej,
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c) zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej,
d) zasady projektowania sieci dostępowych miedzianych
e) wykorzystanie kabli zbrojonych realizowanych w kanalizacjach obcych
operatorów, wraz z zakończeniem u operatora.
Inwestor powinien także uwzględnić fakt, że projektant, może zażądać określenia
warunków
technicznych
wykonania
budynkowych
instalacji
telekomunikacyjnych, określenia zbioru norm, w oparciu o które ma być
prowadzony proces projektowania a następnie budowy i odbioru instalacji
budynkowej instalacji telekomunikacyjnej.
Normy zakładowe stanowią własność danego operatora, stąd ich przywołanie
musi być prawnie dopuszczalne, ale też nie ma gwarancji czy normy jednego
operatora będą akceptowane przez przyszłego zarządcę – eksploatatora
budynkowej instalacji telekomunikacyjnej, jeżeli zarządzanie to będzie
przedmiotem zlecenia zewnętrznego.
Obowiązujące przepisy w sposób jednoznaczny definiują obowiązkowy zakres
opracowania projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań także dla
branży telekomunikacyjnej. Mając także wiedzę o wymaganiach technicznych w
zakresie budynkowej instalacji telekomunikacyjnej, Inwestor może przystąpić do
dalszych czynności związanych z prowadzeniem procesu budowlanego,
obejmującą opracowanie projektu budowlanego.
W praktyce projektowania, w budownictwie wielorodzinnym stosuje się z zasady
sporządzanie projektów wielobranżowych (w tym branży telekomunikacyjnej).
Nie praktykuje się sporządzania odrębnych projektów dla każdej branży
wzajemnie nie skoordynowanych. Projekt budowy budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej, sporządzany przez projektanta branżowego, jest zatem
najczęściej częścią wielobranżowego projektu budowlanego budynku.
Oczywiście, nie jest niemożliwe opracowanie odrębnych projektów branżowych,
ale bardzo wydłużyłoby to proces projektowania i mogłoby spowodować, że nie
byłyby należycie wyartykułowane przez projektantów branż wymagania w
stosunku do projektanta architektury odnośnie: warunków wynikających z
aktualnie obowiązujących przepisów prawa np. pomieszczenia technicznego, czy
szachtów (pionów) instalacyjnych, układania przewodów itp. Projekty takie
mogłyby także być w sposób niewłaściwy skoordynowane z innymi branżami.
Taka forma zlecenia sporządzenia projektu wymagałaby przyjęcie na inwestora
funkcji koordynatora międzybranżowego projektu, co z pewnością wykraczałoby
znacznie poza zakres wiedzy praktycznej inwestora.
Samodzielne opracowanie branżowe można jedynie przewidzieć, w sytuacji gdy
przedmiotem opracowania będzie audyt techniczny, inwentaryzacja istniejącej
infrastruktury
lub
projekt
przystosowania
istniejącej
instalacji
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telekomunikacyjnej do wymogów „nowego” rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Stąd optymalnym rozwiązaniem (choć nie jedynym) jest powierzenie tego
zadania kompleksowo projektantowi, zlecając przygotowanie projektu
wielobranżowego niezależnie od tego jakiego stadia projektowego będzie
dotyczyło to zlecenie (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy).
Projektowanie w telekomunikacji - podobnie jak i w innych dziedzinach wymaga
zaangażowania wykwalifikowanych i doświadczonych projektantów,
posiadających stosowne uprawnienia zawodowe. Warto podkreślić, iż zgodnie z
art. 20 ust. 1 pkt 1a) ustawy – Prawo budowlane do podstawowych obowiązków
projektanta należy zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu
projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające
uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego.
Niezmiernie ważnym jest też, aby inwestor jeszcze przed przystąpieniem do
rozpoczęcia procesu projektowania, podjął decyzję o swoim udziale w procesie
budowy, eksploatacji budynku, w tym budynkowej instalacji telekomunikacyjnej
i rodzaju świadczenia usług. Brak podjęcia takich wiążących decyzji przez
inwestora, jeszcze przed przystąpieniem do fazy realizacyjnej projektu
budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego czy użyteczności
publicznej, skutkować może licznymi konsekwencjami wynikającymi ze
specyfiki budowy instalacji telekomunikacyjnych i uwarunkowań jakie zwykle
towarzyszą procesowi rozruchu i eksploatacji takiej instalacji, niezależnie od
tego jaki ona zakres obejmuje, czy też jaką technikę budowy zastosowano. Nie
można także zapominać o ustawowych obowiązkach udostępnienia instalacji
telekomunikacyjnych i elementów sieci przedsiębiorcom telekomunikacyjnym,
jak również o uprawnieniach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w tym
zakresie.
W niektórych przypadkach konieczne jest także wykonanie projektu
wykonawczego. Stanowi on uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa
rozwiązań, jakie zawarte są w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy nie
jest zdefiniowany w ustawie Prawo budowlane, jednak jego zakres i formę
określają przepisy przywołane wyżej dla projektu budowlanego. Jego
sporządzenie jest zalecane dla projektów instalacji telekomunikacyjnych w
budynkach o dużym stopniu złożoności technicznej.
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2.3.2.2 Wybór wariantu współpracy z projektantem
W praktyce inwestycyjnej można wyróżnić następujące warianty współpracy
szczegółowej z projektantem, wynikające z przyjętego systemu realizacji
inwestycji:







wykonanie
projektu
budowlanego
budynku,
uwzględniającego
kompleksowo wszystkie branże wymagane prawem, w tym
telekomunikacyjną, w oparciu o dostarczone przez zleceniodawcę materiały
przedprojektowe, wraz z/bez uzyskaniem pozwolenia na budowę,
wykonanie
projektu
budowlanego
budynku
uwzględniającego
kompleksowo wszystkie branże wymagane prawem, bez dostarczenia przez
zleceniodawcę materiałów przedprojektowych, wraz z/bez uzyskaniem
pozwolenia na budowę,
wykonanie projektu budowlanego branżowego dla już opracowanego
projektu budowlanego budynku,
wykonanie projektu budowlanego branżowego dla remontu, przebudowy,
modernizacji instalacji telekomunikacyjnej

Oczywiście wskazane wyżej możliwości współpracy z projektantem nie są
jedynymi, jako że poszczególne warianty mogą się uzupełniać wzajemnie.
Ważnym jest, aby na tym etapie inwestor zdecydował w jaki sposób i w jakim
charakterze zamierza uczestniczyć w tym etapie procesu inwestycyjnego, ciągle
mając na uwadze cel całego przedsięwzięcia.
Oceniając poszczególne warianty z punktu widzenia inwestora, z pewnością
najwygodniejszy jest model gdy wyspecjalizowana jednostka projektowa bierze
na siebie obowiązki zarówno związane z projektowaniem, ale także z nadzorem
autorskim w trakcie budowy. W tym momencie po raz kolejny przypominamy,
że również warto zdecydować o formie przyszłej eksploatacji i zarządzaniu tą
infrastrukturą techniczną. Może warto zaprosić do współpracy profesjonalnych
zarządców infrastruktury lub operatorów telekomunikacyjnych, rozważając przy
tym różne formy organizacyjne takiej współpracy?.
Projektowanie w telekomunikacji jest procesem trudnym technicznie ponieważ
wymaga od zleceniodawcy podania wielu konkretnych danych typu: wielkość
pomieszczeń kolokacyjnych i ich wyposażenia technicznego (energia zasilanie,
klimatyzacja), preferencji w lokalizowaniu i zabezpieczeniu tych pomieszczeń,
punktu dostępowego do sieci publicznej (w ziemi, na dachu), sposobu fizycznej
realizacji punktów styku, dostępności zasobów innych operatorów, sposobu
prowadzenia instalacji w garażach, wypustów dachowych, integracja sieci i
systemów itp.
Funkcję projektanta (podobnie jak kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego), mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dopasowane do rodzaju, stopnia
skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną
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funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”,
wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień
budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Osoby wykonujące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację,
bezpieczeństwo i jakość. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,
z określonym w nim terminem ważności. Dokument ten winien być załączony
do sporządzanego projektu budowlanego. Uprawnienia budowlane
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi
z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą. Uprawnienia budowlane w specjalności
telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z
obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu
do obiektu budowlanego, takiego jak: linie lokalne i instalacje
telekomunikacyjne.
Uprawnienia budowlane wymagane są jedynie dla projektów budowlanych,
sporządzanych zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane, stanowiących
załącznik do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy.
Jednostką projektowania może być osoba prawna lub fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą ale zatrudniająca projektantów o kwalifikacjach, o
których mowa wyżej.
Dodatkowe informacje w zakresie problematyki związanej z uprawnieniami
budowlanymi w telekomunikacji przedstawiono w załączniku 5.

2.3.2.3 Umowa o prace projektowe
Umowa o prace projektowe39, jest umową zawieraną, jak większość umów w
procesie inwestycyjnym, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Umowę o
prace projektowe można zaliczyć do rodzaju umów o dzieło. Na podstawie takiej
umowy projektant (biuro projektowe, osoba fizyczna), zobowiązuje się do
wykonania przewidzianych w umowie prac zgodnie z wymaganiami
określonymi przez inwestora, normami technicznymi projektowania i

39

Wzory umów na prace projektowe przedstawiony zostały w załączniku nr 8.
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obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotowe kwestie, a także
zgodnie z zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Inwestor natomiast zobligowany jest do odbioru prac projektowych
i do zapłaty wynagrodzenia. Podkreślić należy, że choć co do zasady
sprawowanie nadzoru autorskiego należy do biura projektowego, to można
zawrzeć umowę o prace projektowe bez uwzględnienia nadzoru autorskiego.
Jeżeli umowa o prace projektowe nie uwzględnia nadzoru autorskiego, co w
praktyce jest bardzo rzadkim zjawiskiem, jako, że z reguły czynność ta objęta
jest zwykle umową o sporządzenie projektu, wówczas możliwe jest zawarcie
umowy odrębnej o nadzór autorski. Jest to typowa umowa zlecenia. Przedmiotem
tej umowy jest nadzorowanie poprawności wykonania budowy/branży w
stosunku do sporządzonego projektu. Czynności te sprowadzają się do
uzupełnienia i korygowania rozwiązań projektowych w toku rzeczywistej
realizacji inwestycji oraz czuwania nad zgodnością wykonawstwa robót z
projektem. W przypadku stwierdzenia niezgodności, podmiot sprawujący nadzór
ma obowiązek zawiadomić inwestora, lub jego ustanowionego prawnie
przedstawiciela (inspektora nadzoru), ponieważ podmiot ten nie może wydawać
poleceń bezpośrednich wykonawcy
Jednoznaczne określenie przedmiotu umowy jest jej najważniejszą częścią, a
brak precyzji w tym zakresie może być przyczyną sporów w trakcie procesu
inwestycyjnego. Na problem braku precyzji w opisie przedmiotu zamówienia na
prace projektowe i roboty budowlane zwrócono uwagę przy jego szczegółowym
omówieniu w prasie branżowej40.
Trzeba stwierdzić, że obecnie opracowanie poprawnego wzoru umowy nie jest
proste, gdyż forma i zakres umowy o prace projektowe nie są prawnie
uregulowane. Nie zostały opublikowane urzędowe ogólne warunki umów ani
wzory umów o prace projektowe. Obowiązująca ongiś uchwała Rady Ministrów
z 11 lutego 1983 r.41 (ze zmianami) w sprawie ogólnych warunków umów
o prace projektowe w budownictwie oraz wykonanie inwestycji, robót
i remontów budowlanych straciła ważność 2 października 1992 r. Stan wiedzy
o zamawianiu dokumentacji projektowej wśród inwestorów prowadzących
zarówno duże, jak i mniejsze inwestycje jest na ogół niski. Złożoność techniczna
problemu, chociażby tylko w odniesieniu do branży telekomunikacyjnej, gdzie
publicznie formułowane zarzuty np. nad wymiarowości uzbrojenia technicznego

Inżynier Budownictwa, dr inż. Kazimierz Staśkiewicz Izba Projektowania Budowlanego
„Rażące błędy we wzorach o prace projektowe narzucane przez zamawiającego w zamówieniach
publicznych”
40

Uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1984 w sprawie OWRI (MP z 1983 nr 8
poz.47 z późn.zm)
41
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budynku w wiele instalacji42, wynikających z obowiązujących obecnie
warunków technicznych dla instalacji wewnątrz budynków, pokazuje skalę
problemu, przed którym staje inwestor, gdy nawet środowisko przedsiębiorców
telekomunikacyjnych nie mówi jednym głosem w tej sprawie.
Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości w określeniu przedmiotu
zamówienia w umowach o prace projektowe można zaliczyć:
 nieprecyzyjne definicje użyte w zleceniu na opracowanie projektu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w przypadku zamówień
publicznych), odnoszące się do przedmiotu opracowania projektowego,
 brak lub nieprecyzyjna specyfikacja opracowań zaliczanych do prac
dodatkowych i nieprzewidzianych, w tym także sposób ich finansowego
rozliczenia, a obejmujących:
 dodatkowe ekspertyzy i opinie,
 zmiany rozwiązań projektowych, w tym dodatkowe opracowania
wynikające m.in. z uzgodnień i konsultacji społecznych, zarówno na
etapie koncepcji programowej, jak i na etapie uzyskiwania decyzji,
 zmiany rozwiązań projektowych wynikające ze zmian przepisów, ustaw,
rozporządzeń, a także zarządzeń i instrukcji zleceniodawcy,
 inwentaryzacja stanu istniejącego w budynkach istniejących,
 konsekwencje zmian w przepisach prawa dotyczącego przedmiotu
umowy, zaistniałych w trakcie jej realizacji,
 stosowanie niewłaściwych określeń odnośnie do przedmiotu
zamówienia, np.: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt
budowlano-wykonawczy,
 żądanie wykonania koncepcji projektowej w ramach zleconego projektu
budowlanego bez zapisu o zapłacie za koncepcję,
 zakresu i formy opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (dalej jako STWOiR), w szczególności
branży telekomunikacyjnej.
 brak jednoznacznych procedur i formy odbioru dokumentacji projektowej
oraz brak zapisów dotyczących bezczynności inwestora w przypadku
zgłoszenia przez wykonawcę wykonanego etapu prac.
Ostatnim ważnym elementem często w sposób nieprecyzyjny definiowanym w
zawieranych umowach na prace projektowe, dotyczy braku określenia zestawu
dokumentacji projektowej lub jej nieprecyzyjne określenie.

42

Spotkanie konsultacyjne 21 czerwca 2013 w MAiC w ramach Memorandum w sprawie
współpracy na rzecz rozwoju i budowy pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, z
udziałem izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych w sprawie oceny skutków nowelizacji
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
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Inwestor we wzorze umowy lub w załączniku do umowy powinien szczegółowo
określić składniki dokumentacji projektowej. Jest to niezbędne przy zamawianiu
dokumentacji projektowej budynków wyposażonych m.in. w instalację
telekomunikacyjną i teleinformacyjną takich jak instalacja telefoniczna, sieć
logiczna komputerowa, czujniki ruchu, domofonu i monitoringu, sygnalizacji
alarmu włamania lub napadu, zintegrowanych systemów elektronicznego
zarządzania budynkiem i wiele innych.
Brak
dokładnego
określenia
wymaganych
elementów
projektów
telekomunikacyjnych, powoduje niepotrzebne konflikty w kolejnych fazach
procesu inwestycyjnego, tym bardziej, że koszt opracowania projektów różnych
instalacji jest wysoki i wymaga wielu specjalistycznych podwykonawców.
Według W.W. Golińskiego43 w umowie lub załączniku do umowy, należy
starannie określić zakres usług projektowych będących przedmiotem umowy,
a mianowicie:







jakie opracowania lub usługi mają być wykonywane w ramach prac
przedprojektowych lub przygotowawczych,
jakimi materiałami i danymi wyjściowymi dysponuje inwestor oraz
czyim staraniem i w jakich terminach zostaną one uzupełnione
(skompletowane),
jaki ma być zakres prac projektowych do uzyskania pozwolenia na
budowę i uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień (dość często projekt
budowlany nie wystarcza do uzyskania wszystkich uzgodnień),
jaka dokumentacja wykonawcza jest niezbędna,
jakiego rodzaju opracowania kosztorysowe są konieczne,
jakie dodatkowe usługi mają świadczyć projektanci, np. w procedurach
przetargowych, kompletacji dostaw, odbiorach i rozruchach oraz
w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

Warto dodać jeszcze jeden punkt, mianowicie: wymagania w zakresie
kwalifikacji zawodowych i zakresu uprawnień budowlanych dla projektanta
danej branży.

2.3.2.4 Udział uczestników procesu inwestycyjnego w projektowaniu
Projektowanie w każdym przypadku jest procesem bardzo złożonym, w trakcie
którego istnieje konieczność bieżącego rozstrzygania wielu kwestii
szczegółowych, które nie zostały z różnych przyczyn zapisane w specyfikacji

43

W. Goliński, Charakterystyczne błędy, Budownictwo i prawo nr 3/1997

41

ASPEKTY FORMALNE I PRAWNE BUDOWY, ROZBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKOWEJ INSTALACJI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

zamówienia44, czy następnie w umowie o prace projektowe, lub też których nie
można było wcześniej przewidzieć na etapie opracowania materiałów
przedprojektowych. W takich przypadkach koniecznym jest uzgodnienie przez
inwestora jako strony zamawiającej lub zlecającej projekt budowlany, sposobu
rozwiązywania tego typu sytuacji, a także akceptacja rozwiązań zamiennych.
Sytuacje takie powinny być częścią sformalizowanego procesu kontroli zmian w
projekcie, o ile stanowią one istotny wpływ na jeden z trzech podstawowych
elementów: harmonogram, zakres, bądź koszt przedsięwzięcia.
Niezależnie od tego typu kwestii, w praktyce inwestycyjnej istnieje także
problem bieżącej koordynacji i kontroli postępów prac projektowych. Tego typu
współpraca ma w pierwszym rzędzie wyeliminować różnice pomiędzy
przyjętymi w założeniach budowy budynku rozwiązaniami szczegółowymi
zakładanymi z reguły jednak na dużym poziomie ogólności, a projektowaniem
technicznym, które z istoty rzeczy ma określać szczegóły techniczne i
rozwiązywać w konkretnych warunkach otoczenia możliwość realizacji
założonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kontrola postępów prac
projektowych jest ważnym elementem współpracy inwestora z projektantem a
także realizacja przez projektanta poszczególnych elementów projektu
budowlanego. Zakres prac projektowych obejmuje nie tylko sprawy ściśle
techniczne, ale również wykonywanie szeregu czynności formalno-prawnych i
korzystaniu z usług innych dostawców np. geodetów, prawników, inżynierów,
rzeczoznawców, dostawców technologii itp. Poziom tej współpracy i poziom jej
szczegółowości zależy w dużym stopniu od ustaleń zakresu umowy z
projektantem. Trzeba podkreślić, że kwestia współpracy z projektantem
obejmuje wiele problemów i zagadnień: od kwestii wynagrodzenia za
odszkodowanie
poprzez
cały
proces
decyzji
formalno-prawnych
umożliwiających projektowanie, po ocenę zgodności przyjętych przez
projektanta rozwiązań z koncepcją budowy budynku mieszkalnego i analizą
ekonomiczną skutków takich zmian.

2.3.2.5 Odbiór projektu budowlanego i ocena efektywności
zaproponowanych rozwiązań
Procedura szczegółowa odbioru projektu budowlanego, niezależnie od zakresu
objętego opracowaniem, zawsze następuje na zasadach i w sposób szczegółowo
opisany w umowie o prace projektowe. W praktyce inwestycyjnej nie przewiduje
się innej możliwości odbioru dokumentacji projektowej. Z czynności tych
sporządzany jest protokół odbioru. Trzeba zwrócić uwagę na konieczność

44

W przypadku realizacji danej inwestycji zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
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złożenia przez projektanta Oświadczenia45 o zgodności sporządzenia projektu w
danej branży z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Znacznie bardziej skomplikowanym problemem jest ocena efektywności
zaproponowanych w projekcie rozwiązań techniczno-ekonomicznych. W
zasadzie inwestor budownictwa mieszkaniowego ma duże problemy aby
samodzielnie ocenić prawidłowość przyjętych rozwiązań i zadanie to powinno
być przedmiotem odrębnego zlecenia do niezależnych ekspertów rynku. Trzeba
zawsze pamiętać, że instalację telekomunikacyjną w budynku wraz z
przyłączami można zaprojektować na wiele sposobów, z wykorzystaniem
urządzeń różnych dostawców i warto dokonać weryfikacji projektów właśnie pod
kątem efektywności rozwiązań jak i przyszłych kosztów eksploatacji –
wielokrotnie rozwiązania bardzo atrakcyjne na etapie inwestycji okazywały się
rozwiązaniami bardzo drogimi w eksploatacji. Wciąż należy również pamiętać o
obowiązkach właścicieli użytkowników wieczystych czy zarządców,
dotyczących zapewnienia dostępu do instalacji telekomunikacyjnych,
wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Należy tu także uwzględniać prawa autorskie projektanta, oraz uwzględniać fakt,
że w tak szerokich tematycznie dziedzinach jak projektowanie w branży
telekomunikacyjnej, polaryzacja poglądów technicznych jest bardzo rozległa.
Uwzględnić też trzeba, że projekt budowlany jest rozwinięciem technicznym
koncepcji wyposażenia budynku w rodzaj instalacji, która będzie eksploatowana
przez wiele lat. Założenia inwestora stanowią zawsze materiał wyjściowy do
projektowania technicznego. Stąd zwracamy uwagę na konieczność ścisłej
współpracy inwestora z projektantem na etapie prowadzenia całego procesu
projektowania. Bez doświadczenia i wiedzy z dziedziny projektowania, ale też
eksploatacji systemów telekomunikacyjnych i świadczenia usług
telekomunikacyjnych, trudno ocenić zarówno kompletność opracowań, ale także
ich opcjonalność. Ponownie podkreślamy, że warto na tym etapie mieć już
ułożony i zdecydowany model współpracy z przyszłym zarządcą sieci i wspólnie
z nim ocenić efektywność techniczną i ekonomiczną przyjętych rozwiązań.
Idealnym wręcz rozwiązaniem byłoby aby przedstawiciel przyszłego zarządcy
sieci był członkiem komisji odbioru projektu budowlanego. Pozwoliłoby to
uniknąć wielu problemów w momencie, gdy sieć zostanie już wybudowana.
Pamiętajmy, że koszty opracowań projektowych stanowią ok. 10% wartości
nakładów niezbędnych na jej zbudowanie, a po zakończeniu budowy następuje
etap eksploatacji, gdzie wszystkie jej koszty operacyjne zawsze będą obciążać
inwestora a później mieszkańców danego budynku. Rozwiązanie takie ma zalety
wynikające z wiedzy i umiejętności kadry potencjalnych zarządców
infrastruktury budynkowej, pozwala na fachowy i bardziej wymagający odbiór.

45

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010 r.
poz. 1623 z późn. zm.)
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Wadą rozwiązania jest dążenie do takiego skonfigurowania sieci, urządzeń,
systemów zarządzania i nadzoru, jakie będzie najbardziej korzystne wybranego
zarządcy sieci lub instalacji. Może to w konsekwencji doprowadzić do zatracenia
neutralności sieci i jej dostępności dla innych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, zainteresowanych świadczeniem usług w danym
budynku.
Przypominamy ponownie, że zasady odbioru projektu budowlanego oraz ocena
efektywności zaproponowanych rozwiązań winny być zdefiniowane w umowie
na prace projektowe.

Zasady dokonywania formalnych odbiorów budynkowej
instalacji telekomunikacyjnej i innych elementów
infrastruktury telekomunikacyjnej budynku
Ważnym, wręcz niezbędnym elementem przedmiotu opracowania projektowego
jest opracowanie przez Projektanta Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych – branży telekomunikacyjnej (STWiOR)46.
Zakres i formę specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych określa rozdział 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.47
Dokument ten co do zasady jest obowiązkowy w przypadku zawierania umów o
prace projektowe i roboty budowlane w trybie zamówień publicznych.
W przypadku realizacji inwestycji w ramach zamówień publicznych minimalny
zakres specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych został
określony w par. 14 ww. rozporządzenia.
Dla inwestycji realizowanych ze środków prywatnych gdy nie ma obowiązku
stosowania ww. rozporządzeni,a rekomenduje się dokonać odpowiednich
zapisów w umowie lub załącznikach do umowy aby dokładnie była
przedstawiona specyfikacja prac i zasady odbioru wykonanych prac. Warto przy
tym wykorzystać zapisy ww. rozporządzenia.
W załączniku 3 przedstawiono rekomendowany zakres rzeczowy STWiOR dla
branży telekomunikacyjnej.

W przypadku realizacji danej inwestycji ze środków publicznych, zgodnie z ustawą – Prawo
zamówień publicznych. Nie jest wymagany obligatoryjnie w przypadku inwestycji prywatnych.
46

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 nr 2020 poz,2072)
47
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Kontrola jakości robót budowy sieci i współpraca z innymi
uczestnikami procesu budowy
2.3.4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości w procesie budowy sieci jest podstawowym uprawnieniem, ale
i obowiązkiem inwestora. Kontrola bieżąca, w zależności od przyjętego modelu
zarządzania procesem inwestycyjnym, należy najczęściej do obowiązków
inspektora nadzoru. Jej głównym celem jest takie sterowanie procesami
technologicznymi i wykonawstwem robót, aby osiągnąć założoną jakość
wykonania. Zasady ogólne kontroli budowy, jakie będą obowiązywały w trakcie
realizacji budowy, powinny być również określone w umowie, tworząc tym
samym zasady sprawowania kontroli.
Bieżąca kontrola obejmuje przede wszystkim nadzór nad prawidłowością
prowadzonych robót, ich zgodnością z rozwiązaniami przyjętymi w
dokumentacji projektowej, warunkami pozwolenia na budowę, zgodnością
zastosowanych materiałów do budowy, i wreszcie nad przestrzeganiem zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie oceny i wyniki bieżącej kontroli
wykonywania robót powinny być odnotowane w dzienniku budowy.
Wykonawca musi zachować do dyspozycji inspektora nadzoru wszelkie
świadectwa i wyniki badań. Inspektor nadzoru zobowiązany jest powiadomić
pisemnie o wszelkich niedociągnięciach dotyczących sprzętu, materiałów lub
metod pomiarowych oraz jakości wykonania robót. Inspektor nadzoru może
poprosić innych uczestników procesu budowlanego, np. projektanta albo
przedstawiciela firmy eksploatującej, o ocenę zaistniałej sytuacji. W przypadku
braku akceptacji stanu rzeczy, albo braku wymaganych dokumentów, inspektor
nadzoru ma prawo egzekucji tych dokumentów, z prawem do wstrzymania
budowy włącznie.

2.3.4.2 Szczegółowe zasady wykonywania kontroli
W umowie powinny być także określone zdefiniowane rodzaje robót lub prac,
których kontynuacja wymaga odbioru częściowego przez inspektora nadzoru,
takie jak np. wszelkie roboty zanikające. W specyfikacji powinny być również
zdefiniowane rodzaje robót w poszczególnych branżach, których odbiór
częściowy poprzedzony zostanie kontrolą jakości. Realizacja kontroli musi się
odbywać zgodnie z ustalonymi w umowie zasadami i nie może być przedmiotem
żadnych odstępstw.
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2.3.4.3 Badania i pomiary oraz raporty z badań i pomiarów
W umowie powinny być też zawarte wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące zasad
prowadzenia badań i pomiarów, a także przedmiotu tych pomiarów i norm
odniesienia.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca z ustalonym
wyprzedzeniem powiadamia inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub
badania. Wyniki badań i pomiarów są przedstawiane do akceptacji inspektora
nadzoru i stanowią następnie załącznik do protokołu odbioru robót. Forma i
rodzaj druków i sprawozdań z raportów powinny być ustalone w umowie.
Warto zwrócić uwagę, że dotychczasowa praktyka odbioru zakresu robót
obejmującego wykonanie budynkowej instalacji telekomunikacyjnej, nie
przewidywała konieczności sporządzenia określonych pomiarów lub badań (jak
to ma miejsce w przypadku wszystkich innych instalacji technicznych budynku).
Sytuacja ta nie uległa niestety zmianie nawet po wprowadzeniu w życie
rozporządzenia o zmianie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, która szczegółowo określa parametry infrastruktury
telekomunikacyjnej w budynku. Dlatego też zwracamy uwagę na konieczność
jednak uwzględnienia w umowie podstawowych wymagań odbiorczych
budynkowej instalacji telekomunikacyjnej, w zakresie:




pomiarów okablowania budynkowego,
pomiarów okablowania abonenckiego (mieszkaniowego),
pomiarów zbiorczej instalacji RTV-SAT i sieci mieszkaniowej,

Problematyka podstawowych wymagań odbiorczych wraz ze wzorami zestawień
zbiorczych wykonanych pomiarów okablowania i tłumienności, które winny być
niezbędne dla odbioru budynku przedstawiono w rozdziale 5.3. niniejszego
poradnika.

Odbiór budowy
Kwestia odbioru robót powinna być także ustalona szczegółowo w umowie.
Oprócz sposobu prowadzenia odbioru i trybu powiadamiania o osiągnięciu
gotowości do odbioru, w umowie określa się także rodzaj dokumentów
wymaganych dla przeprowadzenia odbiorów, zarówno częściowych, jak i
odbioru końcowego budowy. W umowie powinny być także określone wzory
protokołów, jakie zostaną sporządzone po zakończeniu kolejnych czynności
odbiorowych.
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2.3.5.1 Odbiory częściowe
Niektóre roboty są zdawane w trakcie realizacji procesu budowy, co oznacza
konieczność dokonywania tak zwanych częściowych odbiorów robót. W
przypadku inwestycji telekomunikacyjnych są to przede wszystkim prace
ulegające zakryciu i zasypaniu lub zabetonowaniu, przewierty, przeciski,
przejścia przez przeszkody, przejścia przez dachy, zagęszczenia gruntu,
przywrócenie nawierzchni, uporządkowanie terenu, usunięcie kolizji, awarii itp.
Szczegółowa specyfikacja takich zakresów musi być określona w umowie.
Uczestnikami odbiorów są przedstawiciele inwestora, wykonawcy generalnego
(w zależności od przyjętego sposobu i formy realizacji budowy inwestycji oraz
ewentualnie podwykonawcy danego elementu oraz inspektor nadzoru.

2.3.5.2 Odbiory końcowe
Odbiór końcowy przeprowadzany jest także według schematu i zakresu
określonego w umowie. Dokumentami wymaganymi do odbioru końcowego,
oprócz dokumentów wymienionych dla protokołu odbioru częściowego, są
dodatkowo:









dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami
akceptowanymi przez projektanta, lub dokumentacja zamienna, jeżeli
zakres zmian tego wymaga;
szczegółowe specyfikacje techniczne; instrukcje obsługi,
dzienniki budowy i ewentualnie księgi obmiarów;
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;
deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów;
inne dokumenty odbiorowe;
protokoły odbiorów częściowych;
geodezyjna dokumentacja powykonawcza wraz z kopią mapy
zasadniczej zarejestrowaną w zasobach ośrodka geodezji i kartografii
(jeżeli sporządzenie takiej dokumentacji jest uzasadnione).

Rekomendujemy, aby w czynnościach odbiorowych, zarówno częściowych jak i
końcowym, uczestniczył przedstawiciel przyszłego zarządcy instalacji
telekomunikacyjnych budynku. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłaby
możliwość wyboru przyszłego zarządcy instalacji telekomunikacyjnych w
budynku przed przystąpieniem do procesu projektowania i realizacji
budowy.
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Zakończenie procesu budowlanego
Podpisanie protokołu odbioru końcowego kończy etap realizacji inwestycji w
rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Etap ten kończy także działalność
kierownika budowy, który składa w tym zakresie wymagane prawem
oświadczenia. Adnotacje o zakończeniu budowy, wraz z oświadczeniem
kierownika budowy, muszą być także dokonane w Dzienniku budowy. Co do
zasady rozwiązaniu ulega również współpraca z projektantem (sprawującym
nadzór autorski) i inspektorami nadzoru (niezależnie od systemu prowadzenia
inwestycji) chyba że zapisy umowy przewidywały dalszą współpracę np. w
okresie gwarancyjnym.
Zakres dokumentów wymaganych w etapie zakończenia budowy powinien być
szczegółowo określony w umowie na wykonanie robót budowy sieci.
Wykonawcy kończąc ten etap przekazują efekty swojej pracy inwestorowi.
W inwestycjach telekomunikacyjnych zakończenie procesu budowlanego
kończy etap budowy sieci pasywnej, otwiera zaś najważniejszy jej etap, czyli
uruchomienie dostępu dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Rekomendujemy kierownikom budowy, aby przed złożeniem podpisów pod
oświadczeniem o zakończeniu budowy budynków, dla których wymagane
jest zawiadomienie właściwego organu, uzyskali takie oświadczenie od
kierownika budowy branży telekomunikacyjnej wraz z protokołami badań
instalacji telekomunikacyjnej budynku i mieszkania, o którym szczegółowo
piszemy w części technicznej opracowania.

2.4 Eksploatacja budynkowej instalacji telekomunikacyjnej
Realizacja
procesu
budowlanego
budowy
budynkowej
instalacji
telekomunikacyjnych, pozornie tylko kończy się wraz z fazą odbioru
technicznego robót od wykonawcy budowy. Koniec budowy staje się końcem
jedynie fazy realizacyjnej, która jest konsekwencją założeń przyjętych w
planowaniu, a następnie w projekcie budowlanym. Następuje bowiem teraz faza
eksploatacyjna wybudowanego obiektu budowlanego.
Problematyka eksploatacji musi być zatem rozpatrywana zarówno w kontekście
wymagań prawnych wynikających z realizacji postanowień ustawy Prawo
telekomunikacyjne, jak również w kontekście sposobów tej realizacji w
praktycznej działalności inwestora, w tym także wypełnianiu obowiązków
wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych.
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Trzeba zauważyć, że aktualnie realizowana budynkowa instalacja
telekomunikacyjna w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych obejmuje: ciąg
elementów osłonowych, umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku
(doziemne, naziemne) oraz ich rozprowadzenie w budynku wraz okablowaniem
( światłowodowym i symetrycznym), antenową instalację zbiorową (do odbioru
TV satelitarnej i naziemnej), instalację alarmowo-przyzywową (przystosowaną
dla osób niepełnosprawnych), instalację wejściową (dzwonkową lub
domofonową) oraz telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową (TSM)
zlokalizowaną w pobliżu drzwi wejściowych.
Ponadto obejmuje wykonanie punktu styku: z kanalizacją publicznych
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, instalacji telekomunikacyjnej z siecią
publiczną (zlokalizowany w piwnicy, I kondygnacji nadziemnej lub
pomieszczeniu wydzielonym), przepusty kablowe do budynku (piwnica, strop,
dach, mieszkanie), rury i szachty instalacyjne, ciągi koryt i kanałów itp.
Aktualne przepisy techniczne wymagają także aby kanalizacja
telekomunikacyjna i punkty dostępu kolokacji urządzeń były przygotowane w
taki sposób, aby umożliwiały wymianę lub instalowanie dodatkowej
infrastruktury telekomunikacyjnej w trakcie eksploatacji budynku bez
konieczności naruszania konstrukcji budynku.
Zakres przedmiotowy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej będzie
wymagał także dużej umiejętności optymalizacji i racjonalizacji użytkowania w
czasie eksploatacji, szczególnie w aspekcie dostępności różnym dostawcom
usług ale mając także na względzie m.in. rozwiązania w zakresie Smart
Meteringu.48

Smart Metering – system informatyczny obejmujący: inteligentnego liczniki energii
elektrycznej, infrastrukturę telekomunikacyjną.
48
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3

Wymaganie techniczne i technologiczne dla
realizacji wewnątrz budynkowej infrastruktury
telekomunikacyjnej

Zgodnie z treścią Rozporządzenia w Sprawie Warunków Technicznych , budynki
zamieszkania zbiorowego i budynki użyteczności publicznej powinny być
wyposażone w instalację telekomunikacyjną.
Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowi w
szczególności:
a) budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna budynkowa (system tras
kablowych, umożliwiający wprowadzenie kabli do budynku oraz ich
rozprowadzenie w budynku),
b) punkty kolokacji urządzeń (telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe,
maszt na dachu, pomieszczenie kolokacyjne),
c) okablowanie budynkowe (kable światłowodowe z osprzętem
instalacyjnym, kable symetryczne parowe z osprzętem instalacyjnym),
d) wyposażenie techniczne (antenowa instalacja zbiorowa do odbioru
cyfrowych programów radiowo-telewizyjnych rozpowszechnianych w
sposób: rozsiewczy naziemny i satelitarny).
Instalację telekomunikacyjną budynku zamieszkania zbiorowego i budynku
użyteczności publicznej ( za wyjątkiem budynków przeznaczonych na potrzeby
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), stanowi w szczególności:
a) kanalizacja telekomunikacyjna budynkowa (system tras kablowych,
umożliwiający wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie
w budynku),
b) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable i przewody wraz z
osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi)
Instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej przeznaczonych
na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, stanowi w
szczególności:
a) kanalizacja telekomunikacyjna budynkowa (system tras kablowych,
umożliwiający wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie
w budynku),
b) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna (kable światłowodowe
z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi)
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Instalacja telekomunikacyjna powinna:
a) umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz
usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w
tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez
różnych dostawców tych usług (zapewnienie możliwości przyłączenia
przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej
budynku, na zasadzie równego dostępu);
b) zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do
publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady
neutralności technologicznej;
c) być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub
instalowania odpowiedniej ilości jej elementów (...), a także instalację
dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz
z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez
naruszania konstrukcji budynku;
d) umożliwiać przyłączenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnału
urządzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego umożliwiającego
świadczenie usług telekomunikacyjnych.

3.1 Kanalizacja telekomunikacyjna budynku
Budynki mieszkalne wielorodzinne powinny być wyposażone w kanalizację
telekomunikacyjną (system tras kablowych), rozumianą jako ciąg elementów
osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku (z piwnicy lub
najniższej kondygnacji oraz z dachu) i ich rozprowadzenie w budynku, w tym
między innymi przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby instalacyjne, koryta,
dukty i kanały instalacyjne.
Zakres i wielkość (przekroje poprzeczne) kanalizacji telekomunikacyjnej
budynku powinny być określone już na etapie poprzedzającym projektowanie
budynku - jako wymagania architektoniczne dla instalacji telekomunikacyjnej
budynku, które powinny być uwzględnione w rozwiązaniach konstrukcyjnych i
przestrzennych budynku. Zakres i funkcjonalność instalacji telekomunikacyjnej
budynku wynika z obowiązujących dla danego typu budynku uregulowań
prawno-normatywnych oraz dodatkowych, indywidualnych wymagań i
preferencji inwestora (np. systemy zabezpieczeń, odczytu, sterowania itp.).
Wiele wymagań nt. planowania i wykonania budynkowej kanalizacji
telekomunikacyjnej (tras kablowych) zawiera przywołana w rozporządzeniu w
sprawie warunków technicznych, a więc obowiązkowa, polska norma PN-EN
50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2
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Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków oraz niektóre zapisy
obowiązujących przepisów prawnych (w tym WT).
Najważniejsze aspekty, które powinny być przeanalizowane i rozwiązane przez
projektanta branży telekomunikacyjnej to:







zakres, wielkość i system kanalizacji telekomunikacyjnej,
rozmieszczenie urządzeń,
określenie
minimalnych
odległości
od
źródeł
zakłóceń
elektromagnetycznych,
ochrona przed wszelkimi niekorzystnymi oddziaływaniami,
dostosowanie
instalacji
telekomunikacyjnej
do
wymogów
bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania budynku, higieny i zdrowia
użytkowników oraz nie rozprzestrzeniania drgań i hałasu,
sposób powiązania instalacji budynkowej z sieciami zewnętrznymi i
mieszkaniowymi oraz zasady eksploatacji instalacji.

Kolejne uwarunkowania techniczne są określone także w dokumentacjach
technicznych zastosowanych, konkretnych wyrobów.

Podstawowe wymagania budowlane instalacji
telekomunikacyjnych
Przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu
użytkowania budynków i budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających
funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeniami
budowlanymi, obowiązują przepisy ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i inne przepisy szczegółowe, w tym warunki techniczne jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto należy kierować się
zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań
podstawowych, dotyczących:




bezpieczeństwa konstrukcji – ciągi kablowe (w tym przejścia przez
ściany i stropy, montaż urządzeń itp.) nie mogą osłabiać konstrukcji
głównej budynku, ani żadnych innych jego elementów konstrukcyjnych,
bezpieczeństwa pożarowego – elementy instalacji telekomunikacyjnej
budynków muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych, co w
szczególności dotyczy następujących aspektów:
o eliminacja zagrożeń wywołania pożaru (przez urządzenia lub prace
wykonywane w związku z instalacją i obsługą),
o nierozprzestrzenianie pożaru pomiędzy różnymi strefami:
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o przejścia przez elementy stref przeciwpożarowych w przepustach
instalacyjnych ognioodpornych o klasie odporności ogniowej, takiej
jak klasa odporności ogniowej oddzielenia, w którym zlokalizowano
przepust,
o instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni
pod podłogą podniesioną i w przestrzeni ponad sufitem
podwieszonym, wykorzystywanym do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie
odporności ogniowej co najmniej EI30, a w budynku
wysokościowym lub ze strefą pożarową o gęstości obciążenia
ogniowego ponad 4000 MJ/m2 - co najmniej EI60,
o nieprzenoszenia gazów łatwopalnych,
o niepodtrzymywanie pożaru - dozwolone jest stosowanie wyłącznie
materiałów trudno zapalnych,
o stosowanie materiałów niewydzielających toksycznych związków
podczas palenia,
o skuteczne wykrywanie i transmisja sygnałów pożarowych przez
dedykowane urządzenia,
bezpieczeństwa użytkowania – w szczególności dotyczy to urządzeń i
elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zainstalowanych na
wysokości, na dachu, w przejściach komunikacyjnych, w
trudnodostępnych miejscach lub w bezpośredniej bliskości innych
niebezpiecznych instalacji, mogących wywoływać zagrożenia podczas
instalacji i obsługi oraz stanowić zagrożenie dla osób trzecich z powodu
ich omijania lub oberwania się. Instalacje telekomunikacyjne powinny
być także zabezpieczone przed możliwością przenoszenia ładunków
elektrycznych pochodzących od wyładowań atmosferycznych i przepięć
sieci energetycznej oraz przedostawania się niebezpiecznych gazów,
spełnienia warunków higieniczno-zdrowotnych – w szczególności
dotyczy nieużywania materiałów mogących samoistnie wydzielać
niebezpieczne związki chemiczne, szkodliwe promieniowanie, itp.
Należy także zadbać, aby sposób wykonania infrastruktury nie sprzyjał
rozmnażaniu się i rozprzestrzenianiu insektów i szkodników.
ochrony środowiska – w szczególności stosowanie, zgodnych z
przepisami, zasad utylizacji bieżących materiałów eksploatacyjnych oraz
demontowanych urządzeń i elementów infrastruktury. Należy także
zadbać, aby elementy infrastruktury nie stanowiły zagrożeń dla zwierząt
oraz w żaden inny sposób nie wpływały negatywnie na środowisko.
ochrony przed hałasem i drganiami – należy kontrolować stan
urządzeń elektromechanicznych (w tym np. wiatraczki chłodzące),
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zasilających i akustycznych (np. sygnalizatory, brzęczyki, alarmy itp.)
mogące być źródłem niepotrzebnego hałasu,
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród –
przepusty ciągów kablowych powinny być odpowiednio uszczelnione,
aby zabezpieczały przed przedostawaniem się wilgoci i zimnego
powietrza.

Instalacje telekomunikacyjne należy wykonywać w sposób trwały i estetyczny
oraz w sposób zapewniający utrzymanie właściwego stanu technicznego i
użytkowego.

Rysunek 4 Rysunek poglądowy kanalizacji telekomunikacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna

Przepusty kablowe:

(ciągi tras kablowych):
- zewnętrzna,
- piwniczna,
- pionowa,
- pozioma (piętrowa),
- dachowa,
- mieszkaniowa.

- budynkowy (PK-B),
- piwniczny (PK-P) (może wymagać
specjalnej przegrody pożarowej),
- stropowy (PK-S),
- dachowy (PK-D),
- mieszkaniowy (PK-M).

PD punkt dostępowy, np. studnia kablowa (SD) lub skrzynka instalacyjna punkt styku budynkowej (osiedlowej) kanalizacji telekomunikacyjnej z
kanalizacją
telekomunikacyjną
zewnętrznych
operatorów
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telekomunikacyjnych - powinien być zlokalizowany na zewnątrz budynku
w miejscu łatwo dostępnym przez operatorów publicznych (np. studnia
kablowa na granicy działki),
PDR punkt dostępowy dla operatorów świadczących usługi drogą radiową,
punkt styku okablowania budynkowego z siecią publiczną - powinien być
zlokalizowany w piwnicy lub na pierwszej kondygnacji nadziemnej; w
uzasadnionych przypadkach może być także zlokalizowany poza
budynkiem; dla większych budynków należy przewidzieć kilka punktów
dystrybucyjnych, co kilka kondygnacji lub kilka klatek schodowych,

PS

Kanalizacja zewnętrzna instalacji telekomunikacyjnej
budynku
Kanalizacja zewnętrzna wraz ze studnią dostępową (lub innym równoważnym
rozwiązaniem budowlano-technicznym) i pozostałymi studniami kablowymi
rozdzielczymi na terenie działki nie są wymagane przez rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, niemniej dla prawidłowej eksploatacji
infrastruktury telekomunikacyjnych często w konkretnych sytuacjach warto je
wykonać. Taka kanalizacja wraz ze studnią dostępową powinny być wykonane
zgodnie z zasadami powszechnie stosowanymi w budownictwie
telekomunikacyjnym.
Rekomenduje się realizację takich elementów zgodnie z wymaganiami:



PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
dokumentacją techniczną producenta,

Podczas planowania przebiegów trasy oraz szczegółów technicznych należy
uwzględnić następujące rekomendacje dobrych praktyk:
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studnię dostępową należy usytuować w miejscu najdogodniejszym dla
dostępu przez zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych,
w przypadku możliwości dojścia kanalizacji operatorów zewnętrznych z
różnych stron działki, należy przewidzieć większą ilość studni
dostępowych, tak aby nie wykluczyć możliwości dostępu dla żadnego
operatora,
wielkość studni kablowych powinna być dostosowana do
przewidywanych potrzeb umieszczenia w nich urządzeń przez
operatorów zewnętrznych oraz własnych zastosowań (np. złącza
kablowe, stelaże zapasu kabli itp.),
kanalizacja telekomunikacyjna na działce, związanej z budynkiem
powinna łączyć wszystkie studnie dostępowe, punkty rozmieszczenia
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urządzeń lokalnych (jak np. domofony, kamery dozorowe, czujniki,
czytniki, kontrola dostępu, sterowanie itp.) z wejściem lub wejściami
(PK-B) do budynku,
w przypadku istnienia kolejnych obiektów lub działek budowlanych, do
których nie ma bezpośredniej trasy dotarcia przez operatorów
zewnętrznych, należy przewidzieć możliwość wspólnego układania
kanalizacji, zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami,
w przebiegach trasowych należy dostosować ilości i przekroje rur
kanalizacji kablowej do przewidywanej ilości i rodzajów przyłączy
kablowych operatorów zewnętrznych oraz okablowania własnego, w tym
także z ewentualną koniecznością separacji niektórych wiązek
kablowych.

Rysunek 5 Przekrój przykładowej studni kablowej.

Rysunek 6 Typowe przekroje rur kanalizacji telekomunikacyjnej.
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Rysunek 7 Widok poglądowy kanalizacji telekomunikacyjnej budynku (systemu tras kablowych).

Rysunek 8 Rekomendowany sposób połączenia punktu dostępowego (PD) w granicy działki z punktem
styku (PS) instalacji wewnętrznej w małych budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych.
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Kanalizacja piwniczna instalacji telekomunikacyjnej
budynku
Rekomenduje się użycie wydzielonych metalowych koryt, siatek lub duktów
kablowych zgodnych z:



PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
dokumentacją techniczną producenta.

Podczas planowania przebiegów trasy oraz szczegółów technicznych należy
uwzględnić następujące rekomendacje dobrych praktyk:


dostosować ilości i przekroje korytek kablowych do przewidywanej ilości
i rodzajów okablowania:
o podstawowego budynkowego,
o lokalnego dodatkowego, nieujętego w ramach okablowania
podstawowego wymaganego przez rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych 49,
o przyłączy kablowych operatorów zewnętrznych.
Uwaga: precyzyjne określenie przekrojów budynkowej kanalizacji
telekomunikacyjnej możliwe jest na bazie pełnego, docelowego schematu
kablowego budynkowej instalacji telekomunikacyjnej,








zachować możliwość swobodnej instalacji i usuwania dodatkowych kabli
telekomunikacyjnych; przewidzieć minimalną (zgodną z PN) 1,5 krotną
rezerwę przestrzeni w stosunku do założeń początkowych,
wszystkie kable podstawowego okablowania budynkowego należy
skutecznie oddzielić od przestrzeni przeznaczonej na dodatkowe kable
własne i operatorów telekomunikacyjnych,
dodatkowo instalowane kable (w szczególności zewnętrznych
operatorów) powinny być wyraźnie oznaczone na całej swojej długości,
uwzględnić możliwość szczególnej separacji elektromagnetycznej
niektórych kabli lub wiązek kablowych,
zastosować w pełni drożne, niekolizyjne połączenia tras kablowych z
przepustami kablowymi do budynku oraz budynkową kanalizacją
pionową,

Opis okablowania dodatkowego przedstawiony w rozdziale 3.4 „Pozostałe okablowanie
systemów lokalnych”
49
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uwzględnić wyprowadzenia i trasy kablowe do ewentualnych,
dodatkowych szafek serwisowych (instalacyjnych) i urządzeń własnych i
zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych,
przebiegi trasowe oraz inne szczegóły techniczne powinny być
uzgodnione z innymi projektami branżowymi.

Rysunek 10 Przykładowe korytka kablowe.

Rysunek 9 Przykładowe siatki kablowe

Kanalizacja pionowa instalacji telekomunikacyjnej
budynku
Rekomenduje się stosowanie wydzielonych na potrzeby okablowania
telekomunikacyjnego pionowych szybów instalacyjnych, szachtów kablowych,
uwzględnionych
w
części
architektoniczno-konstrukcyjnej
projektu
budowlanego obiektu, wyposażonych w drabiny lub uchwyty kablowe zgodnie
z:


PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
 dokumentacją techniczną producenta.
W budynkach istniejących dopuszczalne jest czasowe stosowanie natynkowych
korytek kablowych plastikowych lub metalowych. Należy zwrócić szczególną
uwagę, iż wykonywanie większych przewiertów w stropach powinno być
uzgodnione z uprawnionym projektantem branży budowlano-konstrukcyjnej.
W trakcie remontu generalnego budynku (a w szczególności klatki schodowej)
lub budowy/wymiany podtynkowego pionu energetycznego należy przewidzieć
budowę telekomunikacyjnego szachtu kablowego o standardzie jak dla nowych
budynków.
Podczas planowania przebiegów trasy oraz szczegółów technicznych należy
uwzględnić następujące rekomendacje dobrych praktyk:
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o podstawowego budynkowego,
o lokalnego dodatkowego, nieujętego w ramach okablowanie
podstawowego, wymaganego przez Rozporządzenie w Sprawie
Warunków Technicznych50,
o przyłączy kablowych operatorów zewnętrznych (realizujących sieci
w technice przewodowej lub radiowej).
Uwaga: precyzyjne rozplanowanie przebiegu i przekrojów budynkowej
kanalizacji telekomunikacyjnej możliwe jest na bazie pełnego, docelowego
schematu kablowego budynkowej instalacji telekomunikacyjnej,













zachować możliwość swobodnej instalacji i usuwania dodatkowych kabli
telekomunikacyjnych; przewidzieć minimalną (zgodną z PN) 1,5 krotną
rezerwę przestrzeni w stosunku do założeń początkowych,
wszystkie kable podstawowego okablowania budynkowego należy
skutecznie odseparować od przestrzeni przeznaczonej na dodatkowe
kable własne i operatorów telekomunikacyjnych,
dodatkowo instalowane kable (w szczególności zewnętrznych
operatorów) powinny być wyraźnie oznaczone na całej swojej długości,
uwzględnić możliwość szczególnej separacji elektromagnetycznej
niektórych kabli lub wiązek kablowych,
zastosować w pełni drożne, niekolizyjne połączenia tras kablowych z
kanalizacją piwniczną (lub jej technicznym odpowiednikiem) i dachową
oraz budynkową kanalizacją poziomą,
uwzględnić wyprowadzenia i trasy kablowe do ewentualnych,
dodatkowych szafek serwisowych (instalacyjnych) i urządzeń własnych i
zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych,
dostosować klasę ognioodporności drzwiczek do obowiązujących
przepisów i szczegółowych wymagań przeciwpożarowych,
przebiegi trasowe oraz inne szczegóły techniczne powinny być
uzgodnione z innymi projektami branżowymi.

Opis okablowania dodatkowego przedstawiony w rozdziale 3.4 „Pozostałe okablowanie
systemów lokalnych”
50
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Rysunek 11 Przykładowe zagospodarowanie szachtu kablowego.

Kanalizacja pozioma instalacji telekomunikacyjnej
budynku
Rekomenduje się stosowanie dedykowanych na potrzeby okablowania
telekomunikacyjnego poziomych ciągów kablowych, uwzględnionych w części
architektoniczno-konstrukcyjnej projektu budowlanego obiektu. Trasy kablowe
można prowadzić z wykorzystaniem dowolnych nośników, dostosowanych do
wybranego wariantu technologicznego, jako ciągu:




podtynkowego,
podsufitowego,
podłogowego
o W każdym z powyższych wariantów należy stosować:



PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
 dokumentację techniczną producenta.
W budynkach istniejących dopuszczalne jest czasowe stosowanie natynkowych
korytek kablowych plastikowych lub metalowych zgodnie z normami
branżowymi j.w.
W trakcie remontu generalnego budynku (a w szczególności klatki schodowej)
lub budowy/wymiany podtynkowej instalacji energetycznej należy przewidzieć
budowę telekomunikacyjnej kanalizacji poziomej o standardzie jak dla nowych
budynków.
Podczas planowania przebiegów trasy oraz szczegółów technicznych należy
uwzględnić następujące rekomendacje dobrych praktyk:
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dostosować minimalny przekrój kanalizacji poziomej do przewidywanej
ilości i rodzajów okablowania:
o podstawowego budynkowego,
o lokalnego dodatkowego, nieujętego w ramach okablowanie
podstawowego, wymaganego przez Rozporządzenie w Sprawie
Warunków Technicznych 51,
o przyłączy kablowych operatorów zewnętrznych (ziemnych i
radiowych), ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. jako
przejście korespondencyjne pomiędzy różnymi częściami budynku.
Uwaga: precyzyjne rozplanowanie przebiegu i przekrojów budynkowej
kanalizacji telekomunikacyjnej możliwe jest na bazie pełnego, docelowego
schematu kablowego budynkowej instalacji telekomunikacyjnej,












zachować możliwość swobodnej instalacji i usuwania dodatkowych kabli
telekomunikacyjnych; przewidzieć minimalną (zgodną z PN) 1,5 krotną
rezerwę przestrzeni w stosunku do założeń początkowych. Wymóg ten
można spełnić również instalując na stałe (bez możliwości demontażu)
okablowanie podstawowe oraz równolegle przewidzieć rezerwowe, puste
ciągi kanalizacji o odpowiednio dobranym przekroju,
w ciągach kanalizacji poziomej oraz bezpośrednich doprowadzeniach do
lokali mieszkalnych przewiduje się (poza uzasadnionymi przypadkami)
instalowanie wyłącznie własnego okablowania budynkowego,
wszystkie kable podstawowego okablowania budynkowego należy
skutecznie oddzielić od przestrzeni przeznaczonej na dodatkowe kable
własne i operatorów zewnętrznych,
dodatkowo instalowane kable (w szczególności zewnętrznych
operatorów) powinny być wyraźnie oznaczone na całej swojej długości,
uwzględnić możliwość szczególnej separacji elektromagnetycznej
niektórych kabli lub wiązek kablowych,
zastosować w pełni drożne, niekolizyjne połączenia kanalizacji poziomej
z kanalizacją pionową (lub jej technicznym odpowiednikiem) oraz
doprowadzeniem do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych
(TSM),
wprowadzenie kanalizacji do mieszkania powinno być uszczelnione
przed możliwością przedostawania się gazu i insektów,

Opis okablowania dodatkowego przedstawiony w rozdziale 3.4 „Pozostałe okablowanie
systemów lokalnych”
51
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uwzględnić wyprowadzenia i trasy kablowe do ewentualnych,
dodatkowych szafek serwisowych (instalacyjnych) i urządzeń własnych i
zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych,
przebiegi trasowe oraz inne szczegóły techniczne powinny być
uzgodnione z innymi projektami branżowymi.

Rysunek 12 Przykładowy przebieg kanalizacji poziomej.

Kanalizacja pozioma podtynkowa
.
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Rysunek 13

Kanalizacja pozioma podsufitowa
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Rysunek 14 Kanalizacja pozioma podłogowa: koryta podpodłogowe i rurociągi.

Rysunek 15 Kanalizacja pozioma podłogowa w praktyce instalacyjnej.
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System tras kablowych – dachowych
W budynkach mieszkalnych rekomenduje się stosowanie dedykowanych na
potrzeby okablowania telekomunikacyjnego ciągów metalowych koryt, drabinek
lub duktów kablowych do zastosowań zewnętrznych. Podobnie rekomenduje się
stosowanie takich ciągów dla istniejących budynków mieszkalnych, gdzie
istnieje stosuje się wiele anten radiokomunikacyjnych i odbiorczych RTV-SAT
na dachu. Ciągi telekomunikacyjnych tras kablowych oraz maszty antenowe,
konstrukcje wsporcze, podesty itp. powinny być uwzględnione w części
architektoniczno-konstrukcyjnej projektu budowlanego obiektu i powinny być
wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi w budownictwie
radiokomunikacyjnym oraz z:



PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
dokumentacją techniczną producenta.

Podczas planowania przebiegów trasy oraz szczegółów technicznych należy
uwzględnić następujące rekomendacje dobrych praktyk:


dostosować minimalny przekrój kanalizacji pionowej do przewidywanej
ilości i rodzajów okablowania:
o podstawowego budynkowego (do anten SAT, DVB-T, DAB i FM),
o lokalnego dodatkowego, nieujętego w ramach okablowanie
podstawowego,
o przyłączy radiowych operatorów zewnętrznych.
Uwaga: precyzyjne rozplanowanie przebiegu i przekrojów budynkowej
kanalizacji telekomunikacyjnej możliwe jest na bazie pełnego, docelowego
schematu kablowego budynkowej instalacji telekomunikacyjnej,
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zachować możliwość swobodnej instalacji i usuwania dodatkowych kabli
telekomunikacyjnych; przewidzieć minimalną (zgodną z PN) 2,5 krotną
rezerwę przestrzeni w stosunku do założeń początkowych,
wszystkie kable podstawowego okablowania budynkowego należy
skutecznie odseparować od przestrzeni przeznaczonej na dodatkowe
kable własne i operatorów telekomunikacyjnych,
dodatkowo instalowane kable (w szczególności zewnętrznych
operatorów) powinny być wyraźnie oznaczone na całej swojej długości,
uwzględnić możliwość szczególnej separacji elektromagnetycznej
niektórych kabli lub wiązek kablowych,

WYMAGANIE

TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA REALIZACJI WEWNĄTRZ BUDYNKOWEJ

INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ





zastosować w pełni drożne, niekolizyjne połączenia tras kablowych z
przepustem dachowym do budynku oraz budynkową kanalizacją
pionową,
uwzględnić wyprowadzenia i trasy kablowe do ewentualnych,
dodatkowych szafek serwisowych (instalacyjnych) i urządzeń własnych,
a także zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych,
przebiegi trasowe oraz inne szczegóły techniczne powinny być
uzgodnione z innymi projektami branżowymi.

Kanalizacja mieszkaniowa instalacji telekomunikacyjnej
budynku
Warunki techniczne wykonania
kanalizacji mieszkaniowej instalacji
telekomunikacyjnej budynku nie zostały wyspecyfikowane w rozporządzeniu w
sprawie warunków technicznych. Niemniej jej wykonanie na etapie realizacji
budynku lub też przebudowy, czy generalnego remontu jest niezbędne. Jej zakres
wykonania powinien być określony w projekcie budowlanym. Rekomenduje się
stosowanie dedykowanych na potrzeby indywidualnego (mieszkaniowego)
okablowania telekomunikacyjnego ciągów kablowych, dostosowanych do
układania podtynkowego lub podłogowego z zastosowaniem:



PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
dokumentacji technicznej producenta.

Podczas planowania przebiegów trasy oraz szczegółów technicznych należy
uwzględnić następujące rekomendacje dobrych praktyk:


równolegle z okablowaniem podstawowym lub w inne nieokablowane
pierwotnie miejsca przewidzieć rezerwowe, puste ciągi kanalizacji wraz
z linką zaciągową o przekroju dostosowanym do wciągnięcia w
przyszłości mikrokabla światłowodowego lub o większym przekroju dla
innych. przewidywanych w przyszłości kabli.
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Rysunek 16 Przykład kanalizacji mieszkaniowej (fot. J. Kosiorek).

Przepusty kablowe instalacji telekomunikacyjnej budynku
W każdym przypadku, przy przeprowadzaniu budynkowej kanalizacji kablowej
przez przegrody budowlane (ściany, stropy, dach) należy zastosować odpowiedni
dla danej sytuacji rodzaj przepust zapobiegający przedostawaniu się wilgoci,
gazu i insektów; dotyczy to:
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wprowadzenia kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku (PK-B),
przeprowadzenia kanalizacji z piwnicy lub garażu podziemnego do
kanalizacji pionowej (PK-P),
przeprowadzenia kanalizacji przez stropy, pomiędzy poszczególnymi
kondygnacjami (PK-S),
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wprowadzenia kanalizacji z dachu do kanalizacji pionowej (PK-D),
wprowadzenia kanalizacji do mieszkań (PK-M),
wprowadzenia kanalizacji do szafek instalacyjnych i studni kablowych,
innych przepustów pomiędzy pomieszczeniami w budynku.

Osobnemu uszczelnieniu podlegają także kable w kanalizacji kablowej w
miejscach:




wprowadzania kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku (PK-B),
wprowadzania kanalizacji budynkowej do mieszkań (PK-M),
innych wprowadzeń.

Przy wykonywaniu przepustów kablowych, należy stosować się do




przepisów budowlanych i p. pożarowych,
PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
dokumentacji technicznej producenta.

Przebiegi trasowe oraz inne szczegóły techniczne powinny być uzgodnione z
innymi projektami branżowymi.

Rysunek 17 Rysunek poglądowy wprowadzenia
kanalizacji teletechnicznej do budynku
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Rysunek 18 Przykładowy system uszczelniający dla wielu
kabli instalowanych na bieżące potrzeby operatorów.

Rysunek 19 Przykładowy system uszczelnienia
pneumatycznego.

Rysunek 20 Rysunek poglądowy przepustu kablowego
dachowego.
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Rysunek 21 Rysunek poglądowy uszczelnienia
przeciwpożarowego

Maszty antenowe instalacji telekomunikacyjnej budynku
Maszt antenowy instalacji telekomunikacyjnej budynku usytuowany jest
najczęściej na dachu budynku (maszt antenowy dachowy). Może też być
usytuowany poza budynkiem i być przystosowany do umieszczenia anten
przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne
drogą radiową.
Maszty antenowe mogą być wykonane jako:






kratownicowe, najczęściej aluminiowe mocowane za pomocą balastów
lub stacjonarnych podpór lub odciągów,
balastowe, czyli wolno stojące konstrukcje stojakowe z odpowiednimi
obciążnikami,
boczno-przyczepne mocowane na stałe do ściany,
kominowe, mocowane specjalnymi obejmami do komina,
inne nietypowe

Maszt antenowy powinien być zlokalizowany w miejscu i w sposób
zapewniający:



prawidłowy dla danego systemu odbiór, a w przypadku anten
nadawczych, transmisję sygnałów,
możliwość zmiany kierunku odbioru/transmisji oraz możliwość
zainstalowania dodatkowych w pełni funkcjonalnych anten podczas
użytkowania obiektu,
71

WYMAGANIE

TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA REALIZACJI WEWNĄTRZ BUDYNKOWEJ

INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ



bezpieczny serwis techniczny poprzez zapewnienie swobodnych dojść i
obsługę anten,
 bezpieczeństwo przypadkowych osób i zwierząt,
 odporność na przypadkowe uszkodzenia przez osoby postronne i
zwierzęta,
 ochronę ludzi przed niekorzystnym wpływem promieniowania
elektromagnetycznego,
 odporność na niekorzystne oddziaływania atmosferyczne (obciążenia
wiatrowe, śniegowe, wyładowania atmosferyczne itp.),
 niezakłócanie pracy innych urządzeń i systemów, w tym także
uwzględnienie niekorzystnego wpływu różnych anten w danym obiekcie
na wzajemną pracę, zaciemnianie ogniw fotowoltaicznych itd.,
Miejsce instalacji masztów, przebiegi trasowe kabli na dachu oraz inne szczegóły
techniczne powinny być uzgodnione z innymi projektami branżowymi.

b.)

Rysunek 22 Przykładowe maszty antenowe
a.) stojakowa z balastem z bloczków betonowych,
b.) boczne, mocowane do ściany,
c.) stojące, kratownicowe.
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3.2 Punkty kolokacji urządzeń
Punkt styku
Punkt połączenia budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią
telekomunikacyjną (punkt styku) powinien:










być usytuowany w odrębnym pomieszczeniu technicznym (opisane w
rozdziale 3.2.2) na pierwszej kondygnacji podziemnej lub pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, a w przypadku braku możliwości
zapewnienia takiego pomieszczenia - w szafce telekomunikacyjnej
(opisanej w pkt 3.2.3) wyposażonej w odpowiednią instalację i
urządzenia elektryczne52,
przełącznice powinny być wyposażone w funkcjonalne pola krosowe,
zapewniające pełne możliwości wielokrotnego podłączania i odłączania
pomiędzy zewnętrzną siecią telekomunikacyjną i instalacjami
wewnętrznymi (wszystkie zakończenia kablowe powinny być
jednoznacznie oznakowane);
być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych
czynników zewnętrznych oraz dostępem osób nieupoważnionych;
być łatwo dostępny dla obsługi technicznej;
być oznakowany w sposób jednoznacznie określający przedsiębiorców
telekomunikacyjnych korzystających z tego punktu;
umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu
instalacyjnego;
zapewniać
możliwość
przyłączenia
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, na
zasadzie równego dostępu.

Rekomenduje się również, aby w punkcie styku (PS):



zapewnić miejsce na zakończenia kabli oraz zainstalowanie urządzeń
obsługowych na potrzeby lokalne budynku i osiedla (domofon, system
alarmowo-przyzywowy, systemy zabezpieczeń, telemetryczne itp.),
zapewnić miejsce dla instalacji niezbędnych urządzeń teletransmisyjnych
operatorów zewnętrznych,

Autorzy rekomendują aby zabezpieczenie nadmiarowe dobrano zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami w charakterystyce C lub D, uwzględniającej specyficzne wymagania
urządzeń - np. zasilaczy impulsowych. Należy także uwzględnić potrzebę wydzielenia obwodów
pomiarowych dla poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
52
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zapewnić pola krosowanie obwodów aby wszelkie krosowania mogły być
wykonywane przez pracowników operatora pod nadzorem zarządcy
obiektu za pomocą kabli krosowych dostarczonych przez operatora,
zgodnie z przyjętym standardem zakończeń kablowych,
zewnętrzni operatorzy telekomunikacyjni powinni mieć przydzielone
stałe miejsca w szafach i szafkach instalacyjnych, umożliwiające w
uzasadnionych przypadkach zainstalowanie indywidualnych zamknięć,
kontrolowanych wyłącznie przez operatora.

W sytuacjach praktycznych, w związku z ograniczeniami maksymalnego zasięgu
budynkowego okablowania współosiowego (ok. 60m) i symetrycznego (90m),
rekomenduje się zastosowanie pośrednich punktów dystrybucyjnych (PP),
dedykowanych do pełnionych określonych funkcji technicznych w sieci
budynkowej. Pośrednie punkty dystrybucyjne powinny być, w zależności od
potrzeb, zlokalizowane w dodatkowych pomieszczeniach technicznych lub
odpowiednich szafkach instalacyjnych.

Rysunek 23 Rysunek poglądowy zakończenia wszelakich torów budynkowego
okablowania telekomunikacyjnego na panelach 19” w szafie dystrybucyjnej w punkcie
styku (PS).
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Rysunek 24 Przykładowy zespół łączówek
szczelinowych dla zakończeń kabli UTP (para)
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a.)

b.)

c.)

Rysunek 25 Przykładowe panele 19” dla zakończeń kablowych w szafach lub na
stojakach sprzętowych:
a.) dla kabli światłowodowych 24x2 SC/APC
b.) dla kabli symetrycznych UTP (LAN) 24x RJ45
c.) dla kabli współosiowych 16x2 F
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Rysunek 26 Przykładowy system multiswitchowy w
standardzie rack 19” dla zbiorowej instalacji RTV-SAT w
topologii zcentralizowanej.

Rysunek 27 Przykładowy system multiswitchowy w
standardzie rack 19” dla zbiorowej instalacji RTV-SAT w
topologii zcentralizowanej (fot. W. Sosiński).
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Rysunek 28 Przykładowe zagospodarowanie 3 szaf (stojaków) 19”/42U w
budynku 120-mieszkaniowym

Jak widać na powyższych przykładach w jednej szafie instalacyjnej 19”/42U
600x600 można pomieścić wyposażenie teletechniczne dla ok. 60 mieszkańców
budynku wielorodzinnego. Dla mniejszych budynków można zastosować szafy
19” 600x600 odpowiednio niższe np. 32U, 24U, a dla zupełnie małych
budynków wszystkie urządzenia i zakończenia sieci można zamknąć w wiszącej
szafce instalacyjnej bez konieczności przeznaczania dedykowanego
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pomieszczenia technicznego. Bardziej oszczędne jest także stosowanie
niezamkniętych stojaków 19”.

Rysunek 29 Przykładowe zagospodarowanie zespołu łączówek
szczelinowych w budynku wielorodzinnym dla 180 mieszkańców
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Pomieszczenia techniczne
Rekomendowane wymagania dla pomieszczenia technicznego na potrzeby
instalacji telekomunikacyjnych:
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pomieszczenie powinno być przeznaczone wyłącznie dla celów
związanych z umieszczeniem urządzeń telekomunikacyjnych i
zlokalizowane w miejscu najbardziej odpowiednim do wprowadzenia
kabli zewnętrznych od operatorów sieci publicznych, kabli budynkowych
(osiedlowych) oraz zainstalowania sieci i urządzeń lokalnych,
pomieszczenie powinno być suche i zabezpieczone przed niekorzystnym
wpływem innych czynników zewnętrznych; przez pomieszczenie nie
powinny przebiegać żadne inne ciągi instalacyjne,
wysokość pomieszczenia technicznego przeznaczonego na potrzeby
instalacji telekomunikacyjnej zależy od przewidywanych do
zainstalowania w nim urządzeń – wysokość szafy 19”/42U wynosi ok. 2
m, czyli wysokość pomieszczenia w takim przypadku nie powinna być
mniejsza niż np. 2,2 m,
wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna
wynosić w świetle co najmniej 1,9 m i szerokość 0,8 m.,
podłoga powinna być wykonana w sposób zapewniający utrzymanie
czystości, niepyląca, antystatyczna,
ściany powinny być gładkie i umożliwiać trwałe mocowanie na nich
szafek, urządzeń i osprzętu instalacyjnego,
pomieszczenie powinno być wyposażone w wydzieloną instalację
elektryczną dla zasilania lokalnych urządzeń telekomunikacyjnych i
oświetlenia oraz umożliwiającą zainstalowanie dodatkowych liczników
poboru energii elektrycznej dla poszczególnych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych,
do pomieszczenia powinno być doprowadzone uziemienie zakończone
listwą uziemiającą,
pomieszczenie powinno być zamykane drzwiami antywłamaniowymi,
wyposażonymi w odpowiedni zamek,
pomieszczenie powinno być zabezpieczone przez elektroniczny system
kontroli dostępu lub inny system elektronicznej ochrony,
pomieszczenie powinno być oznakowane oraz powinno zawierać
informację o administratorze,
w przypadku większych budynków może być także wyznaczone osobne
pomieszczenie kablowni, zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu
wprowadzenia kabli do budynku w piwnicy lub pierwszej kondygnacji
nadziemnej lub na najwyższej kondygnacji dla kabli antenowych,
przeznaczone na umieszczenie zapasów technologicznych kabli,
uziemiacze kablowe, złącza kablowe i inne urządzenia liniowe.
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Rysunek 30 Przykładowe pomieszczenia techniczne.

Powyższy rysunek przedstawia optymalne zagospodarowanie pomieszczenia
technicznego dla:




budynku do 180 mieszkańców:
mieszkańca
budynku do 120 mieszkańców:
mieszkańca
budynek do 60 mieszkańców:
mieszkańca

6,82 m2

ok. 0,04 – 0,06 m2 / 1

5,50 m2

ok. 0,05 – 0,09 m2 / 1

4,18 m2

ok. 0,07 – 0,14 m2 / 1
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Rysunek 31 Przykładowe pomieszczenia techniczne - wariant oszczędny.

W wariancie oszczędnościowym minimalne powierzchnie pomieszczenia
technicznego w odpowiednio wynoszą:




a.)

budynek do 180 mieszkańców:
mieszkańca
budynek do 120 mieszkańców:
mieszkańca
budynek do 60 mieszkańców:
mieszkańca

3,36 m2

ok. 0,01 – 0,02 m2 / 1

2,76 m2

ok. 0,03 – 0,05 m2 / 1

2,16 m2

ok. 0,06 – 0,11 m2 / 1

b.)
Rysunek 32 Przykładowe:
a.) szafa sprzętowa 19”
b.) stojak sprzętowy 19”
jako wyposażenie dla urządzeń i zakończeń
kablowych w pomieszczeniach technicznych.
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Szafki instalacyjne i wydzielone miejsca kolokacji
Rekomenduje się w przypadku braku możliwości przeznaczenia specjalnego
pomieszczenia na potrzeby instalacji telekomunikacyjnej lub w mniejszych
budynkach, w których osobne pomieszczenie techniczne nie ma uzasadnienia
technicznego dobrym rozwiązaniem jest przeznaczenie wydzielonego miejsca na
zainstalowanie specjalistycznych szafek instalacyjnych.
Zalecane wymagania dla wydzielonego miejsca na potrzeby instalacji
telekomunikacyjnych:












wydzielone miejsce instalacji powinno być przeznaczone wyłącznie dla
celów związanych z umieszczeniem urządzeń telekomunikacyjnych i
zlokalizowane w miejscu najbardziej odpowiednim do wprowadzenia
kabli zewnętrznych od operatorów sieci publicznych, kabli budynkowych
(osiedlowych) oraz zainstalowania sieci i urządzeń lokalnych,
miejsce powinno być zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych; w pobliżu nie powinny przebiegać żadne inne
ciągi instalacyjne,
wydzielone miejsce powinno być bezpieczne w kwestii nieuprawnionego
dostępu osób trzecich, jak również nie powinno stanowić przeszkody
komunikacyjnej dla przechodniów,
wysokość pomieszczenia w miejscu przeznaczonym na potrzeby
instalacji telekomunikacyjnej powinna być wystarczająca na
zamontowanie niezbędnych szafek i urządzeń oraz powinna
gwarantować swobodny dostęp dla obsługi technicznej,
podłoga w pobliżu urządzeń powinna być wykonana w sposób
zapewniający utrzymanie czystości, niepyląca, antystatyczna,
ściany powinny być gładkie i umożliwiać trwałe mocowanie na nich
szafek, urządzeń i osprzętu instalacyjnego,
miejsce powinno być wyposażone w wydzieloną instalację elektryczną
dla zasilania lokalnych urządzeń telekomunikacyjnych i oświetlenia oraz
umożliwiającą zainstalowanie dodatkowych liczników poboru energii
elektrycznej dla poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
do miejsca powinno być doprowadzone uziemienie zakończone listwą
uziemiającą.

Rekomendowane wymagania dla szafek instalacyjnych w przestrzeniach
ogólnodostępnych:


zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałego, bezpiecznego i
funkcjonalnego zakończenia telekomunikacyjnych kabli budynkowych,
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zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałych i funkcjonalnych
zakończeń przyłączy telekomunikacyjnych operatorów zewnętrznych,
zapewnienie miejsca na zainstalowanie niezbędnych urządzeń
obsługowych związanych z dystrybucją sygnałów i połączeń do
wyprowadzonych w szafce gniazd abonenckich i innych urządzeń
teletechnicznych wewnątrz-mieszkaniowych,
szafki powinny być dostosowane do swojej funkcji technicznej pod
względem rozmiaru, trwałości, klasy ochrony IP, sposobu wprowadzenia
kabli, mocowania urządzeń wewnętrznych itp.,
szafka powinna być estetyczna i komponować się w jeden lub podobny
system z innymi, współpracującymi ze sobą szafkami technicznymi,
szafka powinna być wyposażona w zamek patentowy,
szafka powinna być oznakowana oraz powinna zawierać informację o
administratorze.

Rysunek 33 Przykładowa przełącznica szafkowa
światłowodowa w wykonaniu „multioperatorskim”
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Rysunek 34 Przykładowe szafki instalacyjne
multisystemowe FO-LAN-COAX (fot. J. Kosiorek)

Rysunek 35 Osłona przejścia z kabla łatwego
dostępu na kable indywidualne jest także
przykładem szafki instalacyjnej.

Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM)
Rekomendowane wymagania dla telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowa,
zwanej także teletechniczną szafką lokalową, która powinna spełniać następujące
funkcje i wymagania:



zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałego, bezpiecznego i
funkcjonalnego zakończenia wszystkich kabli budynkowych
poprowadzonych od punktu dystrybucyjnego do mieszkania,
zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałych i funkcjonalnych
zakończeń wszystkich kabli mieszkaniowych,
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zapewnienie miejsca na zainstalowanie niezbędnych urządzeń
pasywnych i aktywnych (zasilanych z sieci ~230V) obsługowych
związanych z odbiorem, przetwarzaniem i dystrybucją sygnałów
pomiędzy siecią dosyłową, a gniazdami i urządzeniami w mieszkaniu,
telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa powinna być zlokalizowane
w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania.

Rysunek 36 Rysunek poglądowy
telekomunikacyjnej skrzynki
mieszkaniowej (TSM).
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Rysunek 37 Przykłady
telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych (TSM).

Rysunek 38 Przykład instalacyjny zespolonych szafek: elektrycznej i
telekomunikacyjnej (fot. J. Kosiorek).

87

WYMAGANIE

TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA REALIZACJI WEWNĄTRZ BUDYNKOWEJ

INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Okablowanie
Okablowanie telekomunikacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych
składa się z:






okablowania podstawowego (szkieletowego: PS - TSM),
zbiorowej instalacji RTV-SAT,
okablowania mieszkaniowego,
przyłączy operatorskich,
dodatkowego okablowania lokalnych systemów telekomunikacyjnych.

Rysunek 39 Schemat kablowy instalacji telekomunikacyjnej w nowych i istniejących budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych zgodny z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
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Rysunek 40 Rekomendowany schemat kablowy minimalnej instalacji telekomunikacyjnej w istniejących budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych (okablowanie współosiowe zastąpione okablowaniem światłowodowym).

Okablowanie podstawowe
Podstawowe okablowanie budynkowe, układane od punktu styku (PS) do
poszczególnych skrzynek mieszkaniowych (TSM), stanowią wiązki kablowe
składające się z:
 2 włókien światłowodowych jednomodowych,
 2 kabli symetrycznych UTP kategorii co najmniej 5,
 2 kabli współosiowych co najmniej RG6.
W taki przypadku obowiązuje norma PN-EN 50174-2:2010 Technika
informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2 Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnątrz budynków. Rekomenduje się aby przy wykonywaniu
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okablowania podstawowego, uwzględniać stosowanie zaleceń wynikających z
instrukcji szczegółowych i dokumentacji technicznych producentów kabli.

Rysunek 41 Rysunek poglądowy okablowania podstawowego (szkieletowego)
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

TOR ŚWIATŁOWODOWY53
Do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) powinny być
doprowadzone co najmniej dwa tory światłowodowe jednomodowe, zakończone
złączami SC/APC. Jakość instalacji i montażu toru światłowodowego musi
zapewnić parametry wymagane dla połączenia od punktu dystrybucyjnego do
skrzynki mieszkaniowej. Tory światłowodowe muszą umożliwić świadczenie
usług telekomunikacyjnych, w tym usług szerokopasmowego dostęp do Internetu
oraz innych usług świadczonych w technologii optycznej. Poniżej przedstawiono
schematyczny tor światłowodowy oraz wymagane parametry.

Tor światłowodowy – droga sygnału optycznego zakończona złączkami na przełącznicach
światłowodowych. Składa się z włókna światłowodowego lub kilku włókien światłowodowych
połączonych ze sobą.
53
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Rysunek 42 Tor światłowodowy; przykładowo z dwoma spawami.

Wymagane parametry toru światłowodowego od przełącznicy światłowodowej
zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną
odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli:












tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm -1625 nm nie większa
niż 0,4 dB/km,
tłumienność dla długości fali 1550 nm nie większa niż 0,25 dB/km,
tłumienność w paśmie 1383 ± 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km,
długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ0 nie mniejsza niż 1300
nm i nie większa niż 1324 nm,
współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm2 •
km,
nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 μm przy
tolerancji średnicy pola modu ± 0,6 μm,
długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260 nm,
tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625 nm
nie większa niż 0,1 dB,
tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią
telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie
powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550
nm,
złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC,
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TOR WSPÓŁOSIOWY54
Do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) powinny być
doprowadzone co najmniej dwa tory współosiowe. Tory współosiowe muszą
umożliwić świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług rozprowadzania
programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji
cyfrowej wysokiej rozdzielczości lub innych usług działających na kablach
współosiowych. Poniżej przedstawiono schematyczny tor współosiowy oraz
wymagane parametry.

Rysunek 43 Tor współosiowy.

Wymagane parametry:






kable kategorii RG-6 lub wyższej,
klasa ekranowania A; podwójny ekran: folia aluminiowa i oplot o
gęstości co najmniej 77%,
tłumienie toru przy częstotliwości 860 MHz mniejsze niż 12 dB,
rekomendowane obustronne zakończenie wtykami typu F zaciskanymi
stożkowo lub kompresyjnie,
rekomendowany graniczny dystans długości toru kablowego: ok. 60 m.

Zaleca się stosowanie normy: IEC 50083-2 – Sieci kablowe służące do
rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług
interaktywnych – Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń.

Tor współosiowy – droga sygnału prowadzonego w kablu współosiowym zakończona
złączkami na końcach. Składa się z jednego kabla lub kilku kabli współosiowych połączonych ze
sobą.
54
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TOR SYMETRYCZNY55
Do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) powinny być
doprowadzone co najmniej dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub
wyższej oraz powinny być zakończone na odpowiednim osprzęcie
połączeniowym tak, aby zapewnić dla łącza lub kanału minimum
charakterystykę klasy D.
Jeden z kabli powinien być przeznaczony na potrzeby instalacji sygnalizacji
dzwonkowej, alarmowo-przyzywowej lub podobnych, a drugi powinien być
przeznaczony w szczególności na potrzeby świadczenia usług
telekomunikacyjnych, w tym usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Rekomendowany graniczny dystans długości toru kablowego: 90 m.
a.) rekomendacja dla kabla nr 1 jako sieć LAN, zakończona na panelu i
gnieździe RJ45:

Rysunek 44 Tor symetryczny dedykowany dla sieci LAN.

Tor symetryczny – droga sygnału prowadzonego w kablu symetrycznym UTP zakończona
złączkami na końcach. Składa się z jednego kabla lub kilku kabli symetrycznych połączonych ze
sobą.
55

93

WYMAGANIE

TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA REALIZACJI WEWNĄTRZ BUDYNKOWEJ

INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

b.) rekomendacja dla kabla nr 2 jako sieć parowa, zakończona na łączówce
szczelinowej i gnieździe RJ45 (lub gniazdach RJ11):

Rysunek 45 Tor symetryczny dedykowany dla sieci parowej.

W załączniku 7 przestawiono przykład projektowy okablowania.
Tory kablowe światłowodowe, dzięki relatywnie niskiej tłumienności,
umożliwiają układanie długich tras (rzędu kilkuset metrów) bez żadnych
punktów pośrednich.
Tory symetryczne UTP mogą być układane na dystansie maksymalnie 90
metrów, co wymusza w większych budynkach lub kompleksach budynków
konieczność zastosowania pośrednich punktów dystrybucyjnych dla kabli
dedykowanych dla LAN i rozszyć parowych.
Dla torów współosiowych sytuacja jest bardziej złożona. Ograniczenia dystansu
do ok. 60 metrów uniemożliwiają planowanie długich tras, cały system
okablowania powinien być ściśle skorelowany z przyjętym dla danego obiektu
systemem zbiorowej instalacji RTV-SAT: współosiowy-światłowodowy,
rozproszony-zcentralizowany.

Zbiorowa instalacja RTV-SAT
Budynki mieszkalne wielorodzinne powinny być wyposażone w antenową
instalację zbiorową, służącą do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny (DVB-T,
DAB, FM) i satelitarny. Możliwe jest zastosowanie instalacji tzw.
„multiswitch’owej”, opartej na okablowaniu współosiowym lub tzw.
„spliterowej”, wykorzystującej okablowanie światłowodowe. Obydwa rodzaje
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instalacji są dopuszczalne przez Rozporządzenie w Sprawie Warunków
Technicznych .
Stosuje się normę PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.
Rekomenduje się także stosowanie dokumentacji producenta kabli i urządzeń.

Rysunek 46 Rysunek poglądowy instalacji do odbioru RTV-SAT w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W instalacji należy zastosować:


zestaw antenowy do odbioru TV naziemnej:
o pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz (FM), od 174 do 230 MHz
(DAB i DVB-T) oraz od 470 do 862 MHz (DVB-T) przy odpowiednio
równomiernych charakterystykach częstotliwościowych,
o zysk kierunkowy nie mniejszy niż 14 dBi dla zakresów od 174 do 230
MHz oraz od 470 do 862 MHz,
o impedancja wyjściowa 75 Ω.
 zestaw antenowy do odbioru TV satelitarnej:
o możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów (np. Hot
Bird 13ºE i Astra 19,2ºE),
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o możliwość odbioru sygnału o dwóch ortogonalnych polaryzacjach przy czym możliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny
dwuogniskowej,
o typ: paraboliczny lub offsetowy o średnicy nie mniejszej niż 1,20 m,
o pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio
równomiernej charakterystyce częstotliwościowej,
o konwertery o impedancji wyjściowej 75 Ω dla instalacji współosiowej
lub z wyjściem światłowodowym dla instalacji światłowodowej.

Rysunek 47 Rysunek poglądowy wprowadzenia instalacji do odbioru RTV-SAT z
dachu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (schemat poglądowy
instalacji odgromowej i sieci połączeń wyrównawczych w rozdziale
„Bezpieczeństwo elektromagnetyczne instalacji telekomunikacyjnej”)

 urządzenia transmisyjne:
dla instalacji opartej na okablowaniu współosiowym:
o
o
o
o
96
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Uwaga: wszystkie urządzenia aktywne i pasywne powinny być uziemione i
spełniać wymóg ekranowania w klasie A.

Rysunek 48 Przykładowy multiswitch 9we/8wy.

dla instalacji opartej na okablowaniu światłowodowym:
o
o
o
o

nadajniki optyczne,
splitery,
odbiorniki optyczne,
i inne.

Rysunek 50 Przykładowy spliter optyczny
1we/4wy.



Rysunek 49 Przykładowy odbiornik
optyczny

okablowanie:
o współosiowe - rekomendacja: magistrala 9-torowa (2xSAT + DVBT/DAB/FM),
o światłowodowe - magistrala 1-włóknowa (2xSAT + DVBT/DAB/FM),
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Rysunek 51 Zbiorowa instalacja RTV-SAT oparta na okablowaniu współosiowym w topologii rozproszonej multiswitch’e instalowane są na kolejnych (lub co kilka) piętrach. Układ rekomendowany jest dla
większych budynków, w których odległość kablowa PS - TSM spowoduje przekroczenie wartości granicznej
tłumienności kabla. W topologii tej niezbędne jest ułożenie dodatkowych tras kablowych: od wy.
multiswitch’y do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych (TSM).Rekomenduje się, aby urządzenia
nie były instalowane bezpośrednio w pionach kablowych(co niestety w praktyce jest dość często
stosowane), lecz w dedykowanych szafkach lub wnękach instalacyjnych.

98

WYMAGANIE

TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA REALIZACJI WEWNĄTRZ BUDYNKOWEJ

INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Rysunek 52 Zbiorowa instalacja RTV-SAT oparta na okablowaniu współosiowym w topologii
zcentralizowanej - multiswitch’e instalowane są centralnie w punkcie styku (PS). Układ rekomendowany
jest dla mniejszych budynków, w których odległość kablowa PS - TSM nie spowoduje przekroczenie
wartości granicznej tłumienności kabla. W topologii nie ma potrzeby układania dodatkowych tras
kablowych: od wy. multiswitch’y do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych (TSM) - połączenie to
zostanie zrealizowane z wykorzystaniem okablowania podstawowego budynku - torów współosiowych.
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Rysunek 53 Zbiorowa instalacja RTV-SAT oparta na okablowaniu współosiowym w topologii
zcentralizowanej z trasą światłowodową do zestawu anten, które mogą być oddalone na większą
odległość - multiswitch’e instalowane są centralnie w punkcie styku (PS). Układ rekomendowany jest dla
mniejszych budynków, w których odległość kablowa PS - TSM nie spowoduje przekroczenie wartości
granicznej tłumienności kabla. W topologii nie ma potrzeby układania dodatkowych tras kablowych: od
wy. multiswitch’y do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych (TSM) - połączenie to zostanie
zrealizowane z wykorzystaniem okablowania podstawowego budynku - torów współosiowych.
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Rysunek 54 Zbiorowa instalacja RTV-SAT oparta na okablowaniu światłowodowym w topologii
zcentralizowanej - splitery instalowane są centralnie w punkcie styku (PS). Układ rekomendowany jest dla
każdego typu budynku -zarówno mniejszych, jak i większych. Odległość kablowa PS - TSM może wynosić
nawet kilkaset metrów. W topologii nie ma potrzeby układania dodatkowych tras kablowych: od wy.
multiswitch’y do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych (TSM) - połączenie to zostanie
zrealizowane z wykorzystaniem okablowania podstawowego budynku - torów światłowodowych
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Okablowanie mieszkaniowe
Okablowanie mieszkaniowe nie jest aktualnie wymagane przez rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych. Niemniej mając na uwadze doświadczenie i
praktykę autorów niniejszego opracowania rekomenduje się realizację
okablowania mieszkaniowego już przy budowie, przebudowie i generalnym
remoncie budynku. Rekomenduje się, aby okablowanie mieszkaniowe, układane
od telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) w mieszkaniu do
poszczególnych gniazd i urządzeń powinno być wykonane z zastosowaniem
następujących rodzajów kabli:



symetrycznych UTP min. kategorii 5e,
współosiowych typu RG6 o klasie ekranowania A i zapewniających
transmisję w kanale zwrotnym,
 włókien światłowodowych lub pustej mikrokanalizacji światłowodowej z
linką zaciągową jako rezerwa dla przyszłych zastosowań,
 innych na potrzeby związane np. z domofonem, monitoringiem itp.
Okablowanie powinno być wykonane w trakcie budowy budynku przez
inwestora , zgodnie z przyjętym standardem wyposażenia mieszkania.
Rekomenduje się stosowanie:
 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
 Specyfikacji technicznej producentów kabli i urządzeń.
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Rysunek 55 Rysunek poglądowy okablowania mieszkaniowego w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Rysunek 56 Przykład rozplanowania okablowania i gniazd telekomunikacyjnych w
mieszkaniu.
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Rysunek 57 Przykład aranżacji gniazd telekomunikacyjnych w mieszkaniu.

Rysunek 58 Typowe podłączenia sygnałów do dekodera i odbiornika HDTV.

3.3 Przyłącza operatorskie
Przyłącza operatorskie powinny być wykonywane bezpośrednio przez
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przy nadzorze administratora lub
zarządcy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej. Wykonanie przyłącza nie
jest obowiązkowym elementem wynikającym z rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych.
Warunki udostępnienia dostępu dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:
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warunki zainstalowania kabli i urządzeń oraz ich końcowego demontażu
po zakończonej usłudze powinny być ściśle określone w umowie
udostępnienia pomiędzy udostępniającym (właścicielem lub zarządcą), a
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym oraz w załączonej dokumentacji
technicznej.
 rekomenduje się stosowanie:
o PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz
budynków,
o dokumentacji technicznej producenta kabli i urządzeń,

o norm zakładowych operatora, akceptowanych przez zarządcę
instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

PDR

PD

Rysunek 59 Rysunek poglądowy przyłączy operatorskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
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3.4 Pozostałe okablowanie systemów lokalnych
Budynki: mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego oraz
użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), należy ponadto wyposażyć w:
 instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej i/lub domofonowej,
 sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Budynki i mieszkania mogą być także wyposażone w inne nieobowiązkowe
lokalne systemy i instalacje telekomunikacyjne (teletechniczne), takie jak:







systemy zabezpieczeń (telewizji dozorowej, alarmowe, kontroli dostępu,
sygnalizacji zagrożeń, ostrzegawcze itp.),
systemy monitoringu (np. kontrola konstrukcji, stanu urządzeń,
powiadamianie o zagrożeniach),
systemy telemetryczne (np. elektronicznego odczytu liczników),
systemy sterowania (np. zużycia energii, działania urządzeń),
zintegrowane systemy komunikacji lokalnej i zewnętrznej (np. domofon
IP z funkcją odbioru przez telefon komórkowy),
i inne

Podczas planowania funkcjonalności systemów, połączeń kablowych i/lub
radiowych oraz szczegółów technicznych należy uwzględnić następujące
rekomendacje dobrych praktyk:


rodzaj, zakres i rozplanowanie elementów poszczególnych systemów
lokalnych powinien wynikać ze specjalistycznej analizy możliwych
zagrożeń, spodziewanych efektów, funkcjonalności itp.,
 wszelkie trasy kablowe należy planować na bazie budynkowej kanalizacji
telekomunikacyjnej (innymi słowy: kanalizacja telekomunikacyjna
budynku powinna uwzględniać wszystkie systemy telekomunikacyjne
budynku),
 przyjąć zasadę pewności okablowania:
o stosować kable, zapewniające prawidłową pracę urządzeń
pochodzących od różnych producentów,
o stosować rezerwy kablowe, trasowe, miejsca itp.,
o wszystkie kable zakończyć na stałe dedykowanymi dla danego
systemu złączami,
 przewidzieć możliwość jak najpełniejszej współpracy i integracji:
o systemów lokalnych,
o budynkowej instalacji telekomunikacyjnej,
o przyłączy zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych,
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Zapewnienie integracji okablowania i systemów oraz możliwość ich rozbudowy
lub wymiany w trakcie eksploatacji budynku - to podstawowe warunki
wdrożenia tzw. „Inteligentnego budynku” w dowolnym momencie obecnie lub w
przyszłości,


uwzględnić możliwość szczególnej separacji elektromagnetycznej
niektórych kabli, wiązek kablowych i urządzeń,
 przebiegi trasowe oraz inne szczegóły techniczne powinny być
uzgodnione z innymi projektami branżowymi, a zakres zobowiązań i
odpowiedzialność osób współdziałających ujęty w Tablicy zobowiązań
(B.1) zgodnej z PN,
 rekomenduje się stosowanie:
o PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz
budynków,
o Polskich Norm dotyczących poszczególnych systemów lokalnych,
o dokumentacji technicznej producenta kabli i urządzeń.

Instalacja domofonowa
Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i
budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację
domofonową, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed
dostępem osób nieuprawnionych.
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Rysunek 60 Typowy schemat instalacji domofonowej w budynku
wielorodzinnym.

Instalacja alarmowo-przyzywowa
Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrębne mieszkania w
budynku zamieszkania zbiorowego należy wyposażyć w instalację sygnalizacji
alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rysunek 61 Kadry z filmu „Przyszłość bez
starości” The End of Ageing (Irlandia 2010) w
reżyserii Ruán Magan pokazujący między
innymi system monitoringu osób starszych
realizowany w Irlandii.
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Rysunek 62 Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa może być realizowana na wiele sposobów- od
najprostszego pojedynczego układu: wywołanie-odbiór, po rozbudowane systemy teleopieki i
telemedycyny, w ramach których możliwe będzie:- utrzymywanie stałego kontaktu głosowego (lub
także wizyjnego) z podopiecznym,- wykrywanie zwyczajowych, nadzwyczajnych i potencjalnie
niebezpiecznych wydarzeń w mieszkaniu osoby podopiecznej,- przesyłanie podstawowych danych nt.
stanu zdrowia podopiecznego,- przesyłanie innych danych w ramach zastosowanego systemu. Bez
względu na poziom zaawansowania zastosowanego systemu, rekomendowane jest utworzenie
bezpiecznego (utrzymywanego w stałej sprawności technicznej) łącza kablowego, umożliwiającego
parametry transmisyjne zgodne z wymaganiami systemu.

Instalacja telemetryczna
Rekomenduje
się,
aby
wraz
z
podstawowym
okablowaniem
telekomunikacyjnym budynku wykonać także okablowanie telemetryczne na
potrzeby odczytu liczników zużycia wody (W), ciepła (C), gazu (G) i energii
elektrycznej (E). W sieciach M-BUS stosuje się standardowo 2-żyłowe kable o
przekroju żyły zależnym od długości i rodzaju topologii trasy. Szczegóły zawiera
norma PN-EN 1434-3.



transmisja danych z max prędkością - 9,6 kb/s,
max napięcie w sieci - 42 VDC,
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 max liczba liczników w jednej podsieci - 250.
Zalecane topologie okablowania M-BUS:

Rysunek 63 M-BUS w topologii gwiaździstej

Bezpieczeństwo elektromagnetyczne budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej
Instalacje telekomunikacyjne powinny być zabezpieczone siecią funkcjonalnych
połączeń wyrównawczych, która łączy:
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z główną siecią funkcjonalnych połączeń wyrównawczych powinny być
elektrycznie połączone wszystkie inne elementy, jak np.:


przewody systemu ochrony budynku przed wyładowaniami
atmosferycznymi,
 urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej,
 funkcjonalne przewody uziemiające,
 wzajemne połączenia przewodów ochronnych (np. sąsiednich
budynków),
 równoległe przewody uziemiające.
Ponadto rekomenduje się:











elementy instalacji wyprowadzone ponad dach należy umieścić w strefie
chronionej przez instalację piorunochronną lub, w przypadku braku takiej
instalacji, bezpośrednio uziemić,
metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej
należy objąć połączeniami wyrównawczymi,
w instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony
przed przepięciami, a gdy instalacja może być narażona na przetężenie również w urządzenia ochrony przed przetężeniami,
instalacje antenowe wychodzące ponad dach oraz dłuższe ciągi instalacji
antenowych w budynkach (przekraczające 10 m) powinny być chronione
ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć od wyładowań
bezpośrednich i pośrednich,
w celu ochrony przed niekorzystnym wpływem sieci i urządzeń
energetycznych stosuje się rozdzielenie ciągów kablowych
elektrotechnicznych i telekomunikacyjnych, stosowanie przegród
ochronnych oraz ekranowanie kabli.
przebiegi trasowe oraz inne szczegóły techniczne powinny być
uzgodnione z innymi projektami branżowymi. W załączniku 8
przedstawiono
wykaz
norm
z
zakresu
bezpieczeństwa
elektromagnetycznego budynkowej instalacji telekomunikacyjnej.
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Rysunek 64 Schemat poglądowy funkcjonalnych połączeń wyrównawczych
budynkowej instalacji telekomunikacyjnej.
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3.5 Rozdział własności elementów budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej
Kluczowym zagadnieniem, decydującym o prawidłowej realizacji inwestycji
oraz późniejszym sprawnym zarządzaniu i utrzymaniu budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej - jest właściwe ustalenie rozdziału własności wszystkich
jej elementów. W niniejszym rozdziale przedstawiono rekomendowany
podział własności i odpowiedzialności za elementy instalacji
telekomunikacyjnej budynkowej. Obecne obowiązujące przepisy prawa nie
definiują podziału odpowiedzialności, a kwestie własności regulowane są na
zasadzie swobody umów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z kodeksem cywilnym.


Rekomenduje się aby własnością wspólnoty mieszkańców były
następujące części wewnątrzbudynkowej instalacji telekomunikacyjnej:
o budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna, wewnętrzna i zewnętrzna
na terenie działki,
o pomieszczenia techniczne i szafki instalacyjne zawierające punkty
styku (PS),
o elementy infrastruktury, takie jak: maszty antenowe, przepusty
kablowe, uziemienia, obwody zasilające itd.
o okablowanie podstawowe i dodatkowe budynku wraz z zakończeniami
kablowymi w PS i TSM,
o urządzenia własne wspólnoty mieszkańców, jak anteny RTV-SAT,
multiswitch’e, domofony, systemy monitoringu, centralki, czujniki itp.



Własnością indywidualną mieszkańców powinny być następujące części
wewnątrzbudynkowej instalacji telekomunikacyjnej:
o telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM),
o okablowanie mieszkaniowe wraz z zakończeniami kablowymi w TSM
i gniazdami telekomunikacyjnymi.



Własnością przedsiębiorców telekomunikacyjnych powinny być jedynie:
o przyłącza kablowe wraz z odpowiednimi do miejscowych warunków
technicznych zakończeniami kablowymi takimi jak: panele instalacyjne
19”, skrzynki instalacyjne, złącza kablowe, osprzęt instalacyjny itp.
o anteny radiokomunikacyjne wraz z osprzętem,
o urządzenia teletransmisyjne.
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Rysunek 65 Rekomendowany rozdział własności elementów budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej.
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3.6 Podstawowe wymagania wykonawcze dla budowy
instalacji telekomunikacyjnej budynku
Na etapie realizacji inwestycji gdy przedmiotem budowy jest budowa, remont
lub modernizacja instalacji telekomunikacyjnej w budynku prace należy
wykonywać z uwzględnieniem poniższych wymagań wykonawczych, które są
rekomendowane na podstawie doświadczenia autorów dokumentu, w
szczególności:


















prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową,
dokumentacją techniczno-roboczą producenta urządzeń i materiałów,
obowiązującym harmonogramem prac oraz poleceniami kierownika
robót/budowy,
wszystkie kable należy układać z jednego, nie łączonego odcinka, o
maksymalnej długości wynikających z wymagań systemów i parametrów
transmisyjnych poszczególnych kabli,
w obrębie sieci wszystkie użyte kable powinny posiadać te same
parametry,
przy spinaniu pojedynczych kabli lub wiązek kabli nie należy ściągać
spinki do stopnia powodującego deformację kabli; kable po ich spięciu
powinny się swobodnie przesuwać w zapince,
podczas układania kabli nie należy ich zbytnio naprężać, zaginać, deptać,
uważać też, aby nie uszkodzić powłoki zewnętrznej podczas przeciągania
przez przepusty,
sieć telekomunikacyjną należy wykonywać po wykonaniu instalacji
ciepłowniczych, wentylacyjnych itp.; instalację należy tak planować, aby
przewidzieć i zapobiec możliwości uszkodzenia sieci przez inne ekipy
budowlane,
wszystkie kable powinny być na stałe zakończone:
w szafkach instalacyjnych, na panelach w punkcie dystrybucyjnym oraz
szafkach rewizyjnych wszystkie elementy sieci należy oznaczyć
indywidualnym numerem,
przy wprowadzaniu kabli do szafy instalacyjnej nie zostawiać zbędnych
zapasów kabla; kable powinny być ucięte na jednakowej długości i
starannie upięte do konstrukcji,
niezwłocznie po wykonaniu instalacji należy dokonać odpowiednich
pomiarów sieci oraz wykonać dokumentację powykonawczą, która
powinna być przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci.
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3.7 Podstawowe wymagania odbiorcze instalacji
telekomunikacyjnej budynku
Pomiary okablowania budynkowego
Pomiary powinny być wykonane przez wykonawcę robót branżowych
niezwłocznie po zakończeniu budowy instalacji. Na etapie odbiorów należy
wykonać pomiary najważniejszych wyszczególnionych poniżej parametrów
instalacji.
Pomiary powinny wykazać, że sieć budynkowa: światłowodowa, koncentryczna
i miedziana na trasie PS - TSM spełnia następujące najistotniejsze, podstawowe
wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (
szczegółowe wymagania zawiera Załącznik Nr 1). Do najważniejszych wymagań
należy zaliczyć:
 tłumienie toru optycznego przy długości fali 1310 nm i 1550 nm nie
powinno przekraczać 1,2 dB,
 tłumienie toru współosiowego przy częstotliwości 860 MHz powinno
być mniejsze niż 12 dB,
 kable symetryczne UTP powinny spełniać parametry co najmniej
kategorii 5.
Pomiary należy wykonać dla wszystkich torów kablowych podstawowego
okablowania budynkowego.

Rysunek 66 Schemat pomiarowy torów kablowych budynkowej sieci
telekomunikacyjnej. G - generator sygnału / M - miernik sygnału
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Pomiary okablowania abonenckiego (mieszkaniowego)
Pomiary powinny być wykonane przez wykonawcę niezwłocznie po
zakończeniu budowy instalacji.
Pomiary powinny wykazać, że sieć mieszkaniowa: światłowodowa,
koncentryczna i miedziana na trasie TSM - gniazda odbiorcze powinna spełniać
następujące wymagania:
 pomiary toru optycznego (jeśli takie zostało zainstalowane w mieszkaniu)
powinno być wykonane łącznie z pomiarami budynkowymi (poprzez
włączony kabel krosowy 2xSC/APC w TSM) i przy długości fali 1310
nm i 1550 nm nie powinno łącznie przekraczać 1,2 dB,
 pomiary okablowania współosiowego powinno być wykonane dla
każdego gniazda w mieszkaniu w trakcie pomiarów zbiorowej instalacji
RTV-SAT,
 kable symetryczne UTP na trasie TSM - gniazdo powinny spełniać
parametry co najmniej kat. 5e.
Pomiary należy wykonać dla wszystkich gniazd telekomunikacyjnych w
mieszkaniu.

Rysunek 67 Schemat pomiarowy torów kablowych UTP sieci
mieszkaniowej. G - generator sygnału / M - miernik sygnału
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Rysunek 68 Schemat pomiarowy torów światłowodowych sieci łącznie
budynkowej i mieszkaniowej. G - generator sygnału / M - miernik sygnału

Pomiary zbiorczej instalacji RTV-SAT i sieci mieszkaniowej
Pomiary powinny być wykonane przez wykonawcę niezwłocznie po
zakończeniu budowy instalacji.
Pomiary powinny wykazać, że zbiorowa instalacja do odbioru RTV-SAT wraz z
zastosowanymi urządzeniami, połączeniami pośrednimi i zakończeniami
abonenckimi spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie
warunków technicznych, dotyczące odbioru programów telewizyjnych DVB-T i
DVB-S w wysokiej rozdzielczości oraz (zgodnie z rekomendacją kodeksu)
wysokiej jakości odbioru programów radiowych DAB i FM.
Pomiary należy wykonać dla każdego gniazda w mieszkaniu oraz pełnego pasma
FM-DAB-DVBT-SAT.
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Rysunek 69 Schemat pomiarowy zbiorowej instalacji RTV-SAT i sieci
mieszkaniowej. M - miernik sygnału

W trakcie odbioru prac rekomenduje się powtórzenie pomiarów dla ok. 5%
wybranych torów kablowych w celu weryfikacji przedstawionych przez
wykonawcę protokołów pomiarowych.
Szczegółowe wyniki pomiarów powinny być zamieszczone w protokołach
pomiarowych w wersji papierowej i elektronicznej i skompletowane po odbiorze
prac w komplecie dokumentacji eksploatacyjnej.
Zestawienia zbiorcze wykonanych pomiarów powinny być umieszczone w
powykonawczej dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji eksploatacyjnej.

119

WYMAGANIE

TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA REALIZACJI WEWNĄTRZ BUDYNKOWEJ

INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Pozostałe wymagania odbiorowe
Oględziny
Oględziny kanalizacji, okablowania i urządzeń powinny dotyczyć oceny:
zastosowanych materiałów, ułożenia ciągów, zainstalowania urządzeń,
umocowania i połączenia, uziemienia, ekranowania, zasilania energetycznego,
oznakowania, dostępności dla zewnętrznych dostawców usług itd.
Próby
Podczas odbioru należy wykonać próbę działania i współdziałania urządzeń i
systemów dla zastosowań standardowych i awaryjnych (jak np. brak zasilania,
zagrożenie pożarowe i inne)
Dokumentacja
Po zakończeniu czynności odbiorowych należy sporządzić dokumentację
powykonawczą przez którą zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane
należy rozumieć dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów,
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Ustawa a ni rozporządzenia
nie precyzują wymagań dla protokołów odbiorczych i pomiarowych w związku
z tym w Kodeksie zawarto rekomendowane wzory, które można wykorzystać w
procesie odbiorowym.
Rekomendowane wzory protokołów odbiorczych i pomiarowych
Na etapie czynności odbiorowych należy sporządzić protokoły odbioru instalacji
budynkowych które będą podstawą odbioru końcowego.
W załączniku 9 przedstawiono wzory protokołów:
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Protokół odbioru końcowego,
Protokół oględzin instalacji,
Protokół pomiarowy torów światłowodowych,
Protokół pomiarowy torów symetrycznych,
Protokół pomiarowy torów współosiowych,
Protokół pomiarowy abonenckiej sieci światłowodowej,
Protokół pomiarowy abonenckiej sieci symetrycznej,
Protokół pomiarowy abonenckiej sieci współosiowej.

Zarządzanie i utrzymanie
wewnątrzbudynkowej
infrastruktury
telekomunikacyjnej
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4 Zarządzanie i utrzymanie wewnątrzbudynkowej
infrastruktury telekomunikacyjnej
4.1 Analiza prawa i obowiązku właścicieli, użytkownika
wieczystego i zarządcy nieruchomości do udostępniania
wewnątrz budynkowej instalacji telekomunikacyjnej i
zawierania umów w tym zakresie z przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi
Na etapie użytkowania budynku, zewnętrzni operatorzy telekomunikacyjni mają
zagwarantowany dostęp do odbiorców końcowych usług poprzez punkt styku
(PS) i instalację budynkową na zasadzie równego dostępu. Jednocześnie
niezmiernie istotne jest także zachowanie przez cały ten okres sprawności
techniczno-funkcjonalnej instalacji oraz zapewnienie mieszkańcom szerokiego
dostępu do pożądanych usług telekomunikacyjnych i funkcjonalności lokalnych.
Bardzo wiele w tej kwestii będzie zależeć od przyjętego modelu współpracy
pomiędzy: wspólnotą mieszkańców, zewnętrznymi dostawcami usług
telekomunikacyjnych i obsługą techniczną.
Rozwój sieci nowej generacji (NGN/NGA), tj, najnowocześniejszych sieci
szerokopasmowych zapewniających najlepsze parametry dostępu do internetu,
jest jednym z głównych celów Narodowego Planu Szerokopasmowego.
Należy tu wskazać dwa akty prawne mające niezwykle istotny wpływ na problem
dostępu telekomunikacyjnego:
1. Prawo Telekomunikacyjne, której jednym z celów jest umożliwienie
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (oraz podmiotom, o których
mowa w art. 4 Pt oraz jednostkom samorządu terytorialnego,
wykonującym działalność w zakresie telekomunikacji) – dostępu do
nieruchomości (w tym do budynków) oraz infrastruktury
telekomunikacyjnej innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
dla potrzeb samodzielnego wybudowania przez nich infrastruktury
telekomunikacyjnej (art. 139 tej ustawy);
2. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym (oraz podmiotom, o których mowa w art. 4 Pt oraz
jednostkom samorządu terytorialnego, wykonującym działalność w
zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy) –
dostępu do nieruchomości w tym do budynków oraz miejsca w tym
budynku (art. 30 ust.1 tej ustawy), jak również dostępu do instalacji
telekomunikacyjnej budynku, przyłącza telekomunikacyjnego, całości
lub części kabla telekomunikacyjnego, w szczególności do włókna
światłowodowego. Przepisy powyższe dotyczą wyłącznie podmiotów nie
będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
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Ustawa ta także zobowiązuje właścicieli, użytkowników wieczystych i
zarządców nieruchomości do obowiązku umożliwienia operatorom
umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapewnieniem
telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości, w
szczególności
instalowania
urządzeń
telekomunikacyjnych,
przeprowadzania linii kablowych pod nieruchomością lub nad nią,
tabliczek informacyjnych, a także eksploatację i konserwację tych
urządzeń. (art.33 tej ustawy).
Warto przypomnieć, że cele obowiązków związanych z wyposażeniem
budynków w sieci telekomunikacyjne formułuje także art. 30 ust.6 ustawy o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, i są następujące: W celu
zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług
rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej
rozdzielczości przez różnych dostawców usług, budynek powinien być
wyposażony, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznobudowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.4), w instalację
telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci
telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy
zachowaniu zasady neutralności technologicznej”.
Przepis ten zatem formułuje minimalne wymogi instalacyjne od strony
usługowej.
Ponieważ problematyka praktycznego stosowania przepisów wynikających z
cytowanych przepisów, jest zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
jak i dla właścicieli i zarządców nieruchomości zupełnie nową praktyką,
powstaje na tym styku wiele problemów i rozbieżności. Niezwykle stąd ważne
są w tej sprawie Stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
zarówno w zakresie dostępu z art. 139 Pt56, art. 3057 i art. 3358 ustawy o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ponadto UKE
przygotował
niezwykle
cenny
Przewodnik
dla
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych planujących uzyskać dostęp do infrastruktury lub

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wdrożenia obowiązku
umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury
telekomunikacyjnej, UKE Warszawa, wrzesień 2013,
56

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie stosowania art.30 ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, UKE Warszawa, grudzień 2013,
57

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie stosowania art.33 ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, UKE Warszawa,
grudzień 2013.
58
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nieruchomości na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych59, który
omówimy w dalszej części rozdziału.
Przypominamy, że przedmiotem dostępu z art.139 Pt, są nieruchomości (w tym
budynków) oraz infrastruktura telekomunikacyjna, którymi dysponuje
przedsiębiorca telekomunikacyjny. W tym kontekście należy podkreślić, że
obowiązki wynikające z art. 139 Pt znajdują zastosowanie także w stosunku do
spółdzielni
mieszkaniowych,
będących
przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi.
W przypadku natomiast, gdy właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub
zarządca nieruchomości (w tym budynków) jest podmiot nie będący
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, obowiązek zapewnienia dostępu wynika z
art. 30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nie zaś
z art.139 Prawa telekomunikacyjnego.
Warto w tym miejscu także przypomnieć stanowisko Prezesa UKE w odniesieniu
do pojęcia „zarządca nieruchomości”. To właśnie zarządca jest jednym z tych,
który będzie zobowiązany do udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej
na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych. Opierając się o jedną z podstawowych dyrektyw wykładni
prawa, którą jest dyrektywa racjonalnego prawodawcy można przyjąć, iż
adresatem obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (a także odpowiednio w art. 30 ust. 1
tejże ustawy), może być tylko podmiot, dla którego ten obowiązek jest możliwy
do wykonania, tj. dany podmiot dysponuje nieruchomością w zakresie
umożliwiającym
realizację
obowiązku
zapewnienia
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnemu dostępu do tejże nieruchomości.
Natomiast przepis art. 185 ust. 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (dalej jako u.g.n.) stanowi, że „Zarządca nieruchomości lub
podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, działa na
podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem,
wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której
przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej
osoby lub jednostki organizacyjnej[...]”.
A zatem, umową o zarządzanie nieruchomością będzie każda umowa
przewidująca wykonywanie czynności służących wymienionym powyżej celom,
a zarządcą nieruchomości będzie ten, kto wykonuje te czynności. Przy tym nie
muszą one być wykonywane wszystkie naraz, bowiem strony umowy o

Przewodnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących uzyskać dostęp do
infrastruktury lub nieruchomości na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych.
59
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zarządzanie nieruchomością mogą dowolnie ukształtować ich wybór w
konkretnym przypadku.60
Pojęcie „zarządcy nieruchomości” w rozumieniu art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ze względu na
przedmiot obowiązku sformułowanego w tym przepisie należy ujmować szerzej,
niż zostało ono sformułowane w art. 184 u.g.n., a więc zarządcą nieruchomości,
o którym mowa w tym przepisie, nie będzie wyłącznie osoba prowadząca
działalność gospodarczą, posiadająca tytuł zawodowy zarządcy nieruchomości.
Niemniej jednak przepis art. 184 i n. u.g.n. winien stanowić podstawę dla
zdefiniowania pojęcia „zarządcy nieruchomości” w rozumieniu art. 33 ust. 1
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Tak też, za
zarządcę nieruchomości na gruncie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, należy uznać podmiot uprawniony, na podstawie
przepisów prawa lub umowy, do dokonywania, ze skutkiem prawnym
bezpośrednio dla właściciela nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego,
czynności w zakresie zapewnienia dostępu do będącej przedmiotem zarządu

4.2 Utrzymanie instalacji telekomunikacyjnej budynku
Instalacja telekomunikacyjna budynku jest jedną z najbardziej złożonych
instalacji budynkowych. Realizuje wiele zróżnicowanych funkcji. Podlega
stosunkowo częstej zmianie konfiguracyjnej i technologicznej. Jest
wykorzystywana i współdzielona przez różne podmioty, w tym także przez
konkurujących ze sobą dostawców różnych usług elektronicznych.
Pozostawienie
jej przez właściciela czy zarządcę nieruchomości bez
odpowiedniego nadzoru technicznego, może spowodować jej dewastację
podczas eksploatacji.
Dlatego
niezbędne
jest
zapewnienie
dla
utrzymania
instalacji
telekomunikacyjnej budynku stałej obsługi technicznej, najlepiej w postaci:


zarządcy - osoby działającej w imieniu wspólnoty mieszkańców i
decydującej w ich imieniu o sposobie eksploatacji budynkowej
infrastruktury telekomunikacyjnej: np. zawieranie umów z
konserwatorem i operatorami publicznymi, planowanie rozbudowy,
kontrola realizacji umów itd.,



administratora zasobów infrastruktury - osoby zajmującej się rejestracją,
kontrolą i zarządzeniem zasobami infrastruktury: np. stan zajętości torów
kablowych, miejsc w punktach kolokacji, łączówek i paneli w szafach
itp.,

E. Bończak-Kucharczyk, Komentarz do art. 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
LEX 2013
60
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konserwatora (integratora systemów) - osoby realizującej podłączenia i
krosowania na rzecz operatorów zewnętrznych, rozbudowy
infrastruktury, programowania urządzeń, obsługę sieci i urządzeń
lokalnych, wsparcie techniczne dla mieszkańców itd.

Szczegółowe zasady użytkowania instalacji i urządzeń w budynkach
mieszkalnych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836).
Rozporządzenie to jednak nie zawiera wprost żadnych zapisów dotyczących
użytkowania i utrzymania budynkowej instalacji telekomunikacyjnej.
Niemniej autorzy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia rekomendują
stosowanie poniższych zaleceń:
Użytkowanie instalacji telekomunikacyjnej
Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna oraz pomieszczenia techniczne i
inne punkty kolokacji powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość
swobodnej
wymiany
lub
instalowania
dodatkowej
infrastruktury
telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzętem instalacyjnym i
urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez konieczności naruszania konstrukcji
budynku.
Budynkowe okablowanie światłowodowe, współosiowe i symetryczne od punktu
styku do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych powinno w okresie
jego użytkowania umożliwiać świadczenie szerokopasmowych usług
telekomunikacyjnych (w tym Internetu) oraz usług rozprowadzania programów
telewizyjnych i radiofonicznych wysokiej rozdzielczości, przez różnych
dostawców tych usług; przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej,
drogą kablową lub radiową. Punkty styku powinny zapewniać możliwość
wielokrotnego podłączania i odłączania pomiędzy zewnętrzną siecią
telekomunikacyjną, a instalacjami wewnętrznymi i mieszkaniowymi.
Instalacje telekomunikacyjne przeznaczone do zastosowań lokalnych (takich jak
domofon, sygnalizacja dzwonkowa, sygnalizacja alarmowo-przyzywowa,
systemy odczytu, systemy zabezpieczeń itd.) powinny w okresie ich użytkowania
funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Ww. instalacje i urządzenia w okresie ich użytkowania powinny być
utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność
funkcjonowania zgodnie z warunkami podanymi w projekcie.

126

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE WEWNĄTRZBUDYNKOWEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
Do obowiązków właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu
technicznego instalacji telekomunikacyjnej należy:


utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz
zapewnienie właściwych warunków ich użytkowania, zgodnych z
warunkami podanymi w projekcie oraz instrukcją eksploatacji,



realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,



nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz
nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń
wynikających z okresowych kontroli w lokalach,



realizacja zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione
organy kontroli i nadzoru,



okresowa kontrola stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji
telekomunikacyjnych w budynku.



zapewnienie realizacji konserwacji, napraw i wymian przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w instalacji telekomunikacyjnej, w tym
instalacja nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, wymaga wcześniejszego
uzyskania zgody właściciela budynku.
Krosowania w punkcie styku pomiędzy zewnętrzną siecią telekomunikacyjną (z
wykorzystaniem istniejącego przyłącza), a instalacjami wewnętrznymi wymaga
jednoczesnej obecności dostawcy publicznych usług telekomunikacyjnych i
konserwatora (lub administratora) budynkowej instalacji telekomunikacyjnej.
Krosowania w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej pomiędzy
budynkową instalacją telekomunikacyjną, a instalacją mieszkaniową wykonuje
mieszkaniec lub przedstawiciel przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub
administrator sieci z zachowaniem zasad, podanych w dokumentacji technicznej.
Bieżące programowanie urządzeń, zmiany ustawień, dostosowanie parametrów i
obsługę wykonuje konserwator w ramach umowy z właścicielem budynku.
Użytkowanie lokali
Sposób użytkowania instalacji telekomunikacyjnej w lokalu powinien:




być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
zapewniać bezpieczeństwo, bezawaryjność i funkcjonalność jej
użytkowania,
zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych
lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.
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Remont budynku
Podczas planowania remontu należy dążyć do kompleksowości prac,
umożliwiających bardziej ekonomiczne zainstalowanie nowych lub
unowocześnienie, wymianę i renowację istniejących w budynku instalacji. Zapis
ten w szczególności dotyczy:




instalacji na potrzeby szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych,
instalacji zbiorowych do odbioru programów telewizyjnych
i radiofonicznych w wysokiej rozdzielczości,
instalacji zdalnego odczytu liczników.

W czasie użytkowania instalacji telekomunikacyjnej w lokalu użytkownik lokalu
powinien:











udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających właściciela
budynku, dostawcę publicznych usług telekomunikacyjnych oraz
konserwatora lokalnej instalacji telekomunikacyjnej,
przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń,
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i
urządzeń w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego
użytkowania mieszkańców – niezwłocznie informować właściciela
budynku,
utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń w lokalu,
w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony
instalacji telekomunikacyjnej – zaprzestać jej użytkowania podjąć
właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe
służby oraz właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
zapewniać ochronę instalacji telekomunikacyjnej przed jej
uszkodzeniem,
informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji,
udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji
przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

Naprawa i konserwacja instalacji telekomunikacyjnej może być powierzona
wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

4.3 Obowiązki właściciela i zarządcy obiektów budowlanych
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać
i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym.
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Wynika to z przepisów prawa61, gdzie ustawodawca obok przepisów technicznobudowlanych ustalających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane i ich usytuowanie, ustalił konieczność ustanowienia
przepisów warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych62.
Oznacza to, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego oprócz utrzymania
budynku w należytym stanie technicznym, powinien nie dopuszczać do
nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności
technicznej. W szczególności należy mieć na względzie wymagania takie jak:
wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Należy także zwracać uwagę na warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną
oraz energię cieplną i paliwa, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, a
także możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. Należy także
zapewnić niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Oprócz tego,
zakresem obowiązków zarządcy lub właściciela objęty jest również wymóg
zapewnienia bezpiecznego użytkowania, w razie wystąpienia czynników
zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka
lub sił natury, w wyniku którego następuje uszkodzenie obiektu budowlanego
lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Chodzi tu o takie zdarzenia jak np. wyładowania atmosferyczne, wstrząsy
sejsmiczne czy silne wiatry.
Na bazie istniejących przepisów, można stwierdzić, że w ramach okresowej
kontroli przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, winno
się także znaleźć badanie stanu technicznego instalacji telekomunikacyjnej w
budynku i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie.
Właściwy organ może - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu
technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować
zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska -

61

Prawo budowlane ustawa z dnia 07 lipca 1994 art.7 ust.3 pkt.1 (Dz. U. 2000 r., Nr 106, poz.
1126 ze póź.zm.)
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz.836 ze zm.) .
62

129

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE WEWNĄTRZBUDYNKOWEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
nakazać przeprowadzenie kontroli, a także zażądać przedstawienia ekspertyzy
stanu technicznego obiektu lub jego części.
Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności.


Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych,
telekomunikacyjnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby
posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych,
telekomunikacyjnych i gazowych.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać
przez okres istnienia obiektu dokumenty przekazane przez inwestora
(dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, inne dokumenty i
decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i
eksploatacji) oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót
budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
Właściciel lub zarządca jest ponadto obowiązany prowadzić książkę obiektu
budowlanego63 dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego
budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia. Książka ta
stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych
badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie
użytkowania obiektu budowlanego. Do książki obiektu budowlanego powinny
być dołączone również protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i
ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz świadectwo charakterystyki
energetycznej.
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli
i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych
budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów, które można budować
bez pozwolenia na budowę.
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie
technicznym albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu
ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, czy też może zagrażać życiu lub
zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo powoduje swym
wyglądem oszpecenie otoczenia właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji,
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania
obowiązku.
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym
spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).
63
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umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli
stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo
zatrucie gazem.

4.4 Dobre praktyki
W rozdziale przedstawiono rekomendowane dobre praktyki współpracy
pomiędzy
administratorami,
zarządcami
budynków,
operatorami,
konserwatorami oraz inne zalecenia dla zarządców budynków.
Wielu administratorów nieruchomości posiada niekorzystne doświadczenia
związane z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, działającym w danym
obiekcie, blokującym swobodny dostęp do innych, potencjalnie
konkurencyjnych usług telekomunikacyjnych lub operatorów oraz wykonującym
prace telekomunikacyjne poniżej oczekiwań administratora budynku. Aby
uniknąć takich działań warto przyjąć poniższe dobre praktyki:


wszelkie prace instalacyjne w budynku mogą być wykonywane
wyłącznie przez zawodowego (fachowego) konserwatora, zatrudnianego
na określonych warunkach przez wspólnotę mieszkańców (lub innym
podmiotem zarządzającym budynkiem),
 konserwator jest zobowiązany, w ramach swych podstawowych
obowiązków, współdziałać ze wszystkimi operatorami zewnętrznymi jeśli nie wywiązuje się ze swych obowiązków przestaje być
konserwatorem,
 konserwator może prowadzić własną działalność telekomunikacyjną na
terenie obiektu jako reseller usług telekomunikacyjnych i jako swoiste
ogniwo pośredniczące między dużym operatorem telekomunikacyjnym a
odbiorcą końcowym może być bardziej skuteczny, niż jakiekolwiek inne
rozwiązanie ponieważ:
o operatorzy są zainteresowani hurtową sprzedażą swoich usług odchodzą indywidualne problemy z każdym, osobnym klientem,
o klienci końcowi mają stały kontakt z tym samym fachowym
opiekunem technicznym wszystkich systemów budynkowych,
o konserwator / dostawca usług zarabia swoją marżę u operatora
telekomunikacyjnego i nie obciąża dodatkowymi kosztami swej pracy
mieszkańców.
 każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien mieć w danym
obiekcie pełną możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych
dowolnemu odbiorcy końcowemu zgodnie z obowiązującym prawem i
standardami techniczno-funkcjonalnymi,
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żaden przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może utrudniać dostępu
innym przedsiębiorcom (np. poprzez blokowanie miejsca, zapełnianie
przepustów kablowych, skracanie kabli itp.), ani też niekorzystnie
oddziaływać na jakość świadczonych przez nich usług (np. zasłanianie
anten, generowanie zakłóceń itp.),
zewnętrzny operator telekomunikacyjny może zainstalować swoje
urządzenia „w” i „na” budynku wyłącznie na podstawie podpisanej z
zarządcą (przedstawicielem mieszkańców) umowy udostępnienia;
zarządca może określić niezbędne warunki techniczno-organizacyjne
udostępnienia, takie jak:
o zakres udostępnienia: ilość i rodzaj przyłączy, anten, urządzeń itp.,
o okres udostępnienia,
o sposób korzystania z udostępnionej infrastruktury,
o wyznaczenie osób i określenie trybu bieżącej współpracy formalnej i
technicznej (określenie zasad współpracy z administratorem i
konserwatorem),
o zasady rozliczania kosztów utrzymania infrastruktury przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego (niemniej warto podkreślić, iż zgodnie z art. 30
ust. 3a ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci
telekomunikacyjnych jest nieodpłatny),
o sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy,
o zobowiązania i kary umowne np. w przypadku zużycia lub
zniszczenia instalacji, nieprzestrzegania postanowień umowy itp.,
wszelkie
dodatkowe
instalacje,
podłączenia,
krosowania,
przeprogramowania, naprawy itd. powinny być na bieżąco nanoszone w
dokumentacji eksploatacyjnej obiektu i odnotowywane w rejestrze prac,
tj. rejestrze prowadzonym przez zarządcę budynku, dokumentujące
przeprowadzone prace.
operator telekomunikacyjny powinien zdemontować swoje urządzenia po
zakończeniu świadczenia usług dla mieszkańców,
niedozwolona jest jakakolwiek zmiana (modyfikacja) budynkowej
instalacji telekomunikacyjnej bez zgody właściciela i uzgodnienia z
osobami odpowiedzialnymi,
każda modyfikacja budynkowej infrastruktury telekomunikacyjnej
powinna być naniesiona w dokumentacji budowlano-technicznej,
każdy mieszkaniec powinien mieć swobodny dostęp do dowolnych usług
telekomunikacyjnych obecnych w budynku oraz usług lokalnych takich
jak: zbiorowa instalacja radiowo-telewizyjna naziemna i satelitarna,
domofon, instalacja alarmowo-przyzywowa dla osób niepełnosprawnych
itd.

Załączniki
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5 Załączniki
Załącznik 1 Przegląd prawnych aspektów wymagań
technicznych dla realizacji budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej w istniejących budynkach budowanych
Poniżej przedstawiono najistotniejsze przepisy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z punktu widzenia
realizacji instalacji telekomunikacyjnej oraz wymagania innych aktów
prawnych:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie
Dział I. Przepisy ogólne:
§1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać
budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce
budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę,
zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
§2.1.Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i
przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz
budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe
budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z
zastrzeżeniem § 207 ust. 2. (...)
Dział III. Budynki i pomieszczenia. Rozdział 1 – Wymagania ogólne
§56. Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i
budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację
telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie
jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej,
w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem
osób nieuprawnionych.
Dział III. Budynki i pomieszczenia. Rozdział 4 - Schody i pochylnie
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§68.4. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi
krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między
wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej
balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane
urządzenia oraz elementy budynku.
Dział III. Budynki i pomieszczenia. Rozdział 8 - Pomieszczenia techniczne i
gospodarcze
§96.1. Pomieszczenie techniczne, w którym są zainstalowane urządzenia
emitujące hałasy lub drgania, może być sytuowane w bezpośrednim
sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod
warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych,
zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi przed uciążliwym oddziaływaniem tych urządzeń, zgodnie z
wymaganiami § 323 ust. 2 pkt 2 i § 327 rozporządzenia oraz Polskich
Norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach i
szkodliwych drgań.
2. Podpory, zamocowania i złącza urządzeń, o których mowa w ust. 1,
powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie
niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje.
§97.1. Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być
mniejsza niż 2 m, jeżeli inne przepisy rozporządzenia nie określają
większych wymagań.
2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, wysokość drzwi i przejść
pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej
1,9 m, z zastrzeżeniem § 242 ust. 3.
3. Wysokość kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz
studzienek rewizyjnych powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m,
przy czym na odcinkach o długości do 4 m wysokość kanałów może być
obniżona do 0,9 m.
4. Odległość między włazami kontrolnymi w kanałach instalacyjnych nie
może przekraczać 30 m. Włazy te powinny znajdować się na każdym
załamaniu kanału i mieć wymiary co najmniej 0,6 m x 0,6 m lub średnicę
0,6 m.
5. Przepisy ust. 3 i 4 nie odnoszą się do tuneli kablowych, w stosunku do
których wymagania określa Polska Norma dotycząca projektowania i
budowy elektro-energetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych.
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§98.1. Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny być
wykonane w sposób zapewniający utrzymanie czystości, stosownie do
ich przeznaczenia.
2. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być wyposażone w
instalacje i urządzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących tych instalacji i
urządzeń.
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków. Rozdział 7 - Instalacja gazowa na
paliwa gazowe
§164.3.Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji
stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować
w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość
między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.
4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w
odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów
instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości
powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.
5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
§168.2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości
powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i
innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od
gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich
urządzeń.
3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki
elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich
oddalone co najmniej o 1 m.
4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli
między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału
niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej gazomierza
oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości lica
gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany.
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków. Rozdział 8 - Instalacja elektryczna
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§183. 1a. Połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w ust.1 pkt.7, należy
objąć: 8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji
telekomunikacyjnej.
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków. Rozdział 8a - Instalacja
telekomunikacyjna
§192a.Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (...) należy
wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w
odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
§192b.Instalacją telekomunikacyjną, o której mowa w § 56, zwaną dalej
„instalacją telekomunikacyjną”, jest zainstalowany i połączony pod
względem technicznym i funkcjonalnym układ jej elementów wykonany
zgodnie z Polską Normą dotyczącą planowania i wykonywania instalacji
wewnątrz budynków.
§192c Instalację telekomunikacyjną budynku zamieszkania zbiorowego i
budynku użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem §192d, stanowi w
szczególności:
1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg
elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do
budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi
przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych,
koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;
2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody
wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi,
począwszy od przełącznicy zlokalizowanej w punkcie połączenia z
publiczną siecią telekomunikacyjną lub od urządzenia systemu
radiowego do wyjścia gniazda abonenckiego.
§192d

Instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej
przeznaczonego na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki i wychowania, stanowią w szczególności:
1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg
elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do
budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi
przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych,
koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;
2) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym
kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami
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telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej
zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią
telekomunikacyjną do wyjścia gniazda światłowodowego
zlokalizowanego w każdym lokalu użytkowym.
§192e.Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
stanowi w szczególności:
1)

kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg
elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do
budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi
przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych,
koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu
drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności
umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli,
umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie
potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także
umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu;
3)

światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym
kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami
telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej
zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią
telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej
skrzynce mieszkaniowej;

4)

antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych
programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w
sposób rozsiewczy naziemny;

5)

antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych
programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w
sposób rozsiewczy satelitarny;

6)

okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z
osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;

7)

okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem
instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy
kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią
telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej
skrzynce mieszkaniowej;

8) maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem
kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach
usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten
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przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
świadczących
usługi
telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich
elementów instalacji, o których mowa w pkt. 4 i 5.
§192f.1. Punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią
telekomunikacyjną (punkt styku) powinien:
1) być usytuowany w odrębnym pomieszczeniu technicznym, zgodnym z
warunkami technicznymi określonymi w § 96–98, na pierwszej
kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia takiego
pomieszczenia – w szafce telekomunikacyjnej wyposażonej w
odpowiednią instalację i urządzenia elektryczne;
2) zapewniać przełącznice wyposażone w funkcjonalne pola krosowe,
zapewniające pełne możliwości wielokrotnego podłączania i
odłączania pomiędzy zewnętrzną siecią telekomunikacyjną i
instalacjami wewnętrznymi;
3) być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych
czynników zewnętrznych oraz dostępem osób nieupoważnionych;
4) być łatwo dostępny dla obsługi technicznej;
5)

być oznakowany w sposób jednoznacznie określający
przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z tego
punktu;

6) umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i
osprzętu instalacyjnego;
7)

zapewniać
możliwość
przyłączenia
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, na
zasadzie równego dostępu.

2. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń
telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z
innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i
niekorzystnego oddziaływania oraz zapewniać bezpieczeństwo osób
korzystających z części wspólnych budynku.
3. W instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony
przed przepięciami, a gdy instalacja może być narażona na przetężenie
– również w urządzenia ochrony przed przetężeniami, natomiast
elementy instalacji wyprowadzone ponad dach należy umieścić w
strefie chronionej przez instalację piorunochronną, o której mowa w §
184 ust. 3, lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji
piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzące ponad dach oraz
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dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach (przekraczające 10 m)
po-winny być chronione ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć
od wyładowań bezpośrednich i pośrednich.
4. Instalacja telekomunikacyjna powinna:
1) umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz
usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w
tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez
różnych dostawców tych usług;
2) zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do
publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady
neutralności techno-logicznej;
3) być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub
instalowania odpowiedniej ilości jej elementów, o których mowa w
(...) § 192e, a także instalację dodatkowej infrastruktury
telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzętem
instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania
konstrukcji budynku;
4) umożliwiać przyłączenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnału
urządzenia
telekomunikacyjnego
systemu
radiowego
umożliwiającego świadczenie usług telekomunikacyjnych.
5. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w (...) § 192e pkt 3:
1) od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia
z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z
gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i
zakończone co najmniej dwa jedno-modowe włókna światłowodowe
o następujących parametrach:
a) tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm–1625 nm nie
większa niż 0,4 dB/km,
b) tłumienność dla długości fali 1550 nm nie większa niż 0,25
dB/km,
c) tłumienność w paśmie 1383 ± 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km,
d) długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ0 nie mniejsza
niż 1300 nm i nie większa niż 1324 nm,
e) współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż
0,092 ps/nm2 • km,
f) nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5
μm przy tolerancji średnicy pola modu ± 0,6 μm,
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g) długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260
nm,
h) tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali
1625 nm nie większa niż 0,1 dB;
2) należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu
SC/APC;
3) tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią
telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie
powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550
nm.
6. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 4, należy
stosować:
1) kable współosiowe kategorii RG-6 lub wyższej, wykonane w klasie A,
zawierające podwójny ekran – folię aluminiową i oplot o gęstości co
najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej
niż jeden milimetr, przy czym tłumienie każdego z torów utworzonych
z kabli współosiowych nie powinno przekraczać wartości 12 dB przy
częstotliwości 860 MHz, albo
2) kable światłowodowe spełniające wymogi określone w ust. 5, przy czym
dopuszcza się wykorzystanie pojedynczego włókna światłowodowego;
3) zestaw antenowy zapewniający:
a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz
od 470 do 862 MHz przy odpowiednio równomiernych
charakterystykach częstotliwościowych,
b) zysk kierunkowy nie mniejszy niż 14 dBi dla zakresów od 174 do
230 MHz oraz od 470 do 862 MHz,
c) impedancję wyjściową 75 Ω;
4) wzmacniacze, przełączniki wielozakresowe (multiswitche) oraz
pozostały osprzęt aktywny i pasywny służący do odbioru programów
telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób
rozsiewczy naziemny.
7. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 5, należy
stosować:
1) okablowanie zgodnie z wymogami określonymi w ust. 6 pkt. 1 i 2;
2) anteny paraboliczne lub offsetowe o średnicy nie mniejszej niż 1,20 m
zapewniające:
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a) pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio
równomiernej charakterystyce częstotliwościowej,
b) impedancję wyjściową 75 Ω lub umożliwienie montażu
konwerterów z wyj-ściem światłowodowym,
c) możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów,
d) możliwość odbioru sygnału o dwóch ortogonalnych polaryzacjach
– przy czym możliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny
dwuogniskowej;
3) wzmacniacze, przełączniki wielozakresowe (multiswitche) oraz
pozostały osprzęt aktywny i pasywny służący do odbioru programów
telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób
rozsiewczy satelitarny.
8. Okablowanie w instalacjach, o których mowa w ust. 6 i 7, powinno być
doprowadzone od
anten do telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych.
9. Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny
być uziemione i spełniać wymóg ekranowania w klasie A.
10. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt. 6, do każdej
telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny być doprowadzone
co najmniej dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wyższej
oraz powinny być zakończone na odpowiednim osprzęcie połączeniowym
tak, aby zapewnić dla łącza lub kanału minimum charakterystykę klasy D,
przy czym jedno z tych łączy powinno być przeznaczone na potrzeby
instalacji, o których mowa w § 192a, lub podobnych, natomiast drugie
łącze doprowadzone z punktu połączenia z publiczną siecią
telekomunikacyjną powinno być przeznaczone w szczególności na
potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym usług
szerokopasmowego dostępu do Internetu.
11. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt. 7, należy
stosować kable współosiowe zgodnie z wymaganiami określonymi w ust.
6 pkt. 1.
12. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone
poza mieszkaniami i lokalami użytkowymi oraz innymi pomieszczeniami,
których sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia
przekazywanego sygnału.
13. W dostępnych dla ludzi miejscach, w których znajdują się zakończenia
włókien światłowodowych, powinno być umieszczone, w widocznym
miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym
promieniowaniem optycznym.”
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Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji
§203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i
wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w
trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
1) zniszczenia całości lub części budynku,
2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego
wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów
konstrukcji,
4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny.
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe. Rozdział 1 - Zasady ogólne
§207.1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i
wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:
1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
4) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo
ekip ratowniczych.
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe. Rozdział 3 -Strefy pożarowe i oddzielenia
przeciwpożarowe
§232.1.Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego
powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich
otwory - obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane
za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia
przeciwpożarowego.
2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia
otworów, o których mowa w ust.1, nie powinna przekraczać 15%
powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego -0,5%
powierzchni stropu.
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§234.1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych
elementów.
4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się
poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością
przenikania gazu do wnętrza budynku.
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe. Rozdział 5 -Wymagania przeciwpożarowe
dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
§258.1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do
wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiące, jest zabronione.
2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji,
stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest
zabronione.
§259.2. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z
materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi
podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co
najmniej E I 30, a w budynku wysokościowym (WW) lub w budynkach
ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2
- co najmniej EI 60.
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe. Rozdział 6 -Wymagania przeciwpożarowe
dla palenisk i instalacji
§268.1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach (...)
powinny spełniać następujące wymagania:
3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych
instalacji,
Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania
§291. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i
wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania
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ryzyka wypadków w trakcie użytkowania, w szczególności przez
uwzględnienie przepisów niniejszego działu.
§293.1. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje
powinny być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie
stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i
osób trzecich.
3. (...) obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza
płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 m - przy
zachowaniu użytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niż 2 m oraz
zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dla osób z dysfunkcją narządu
wzroku.
§294.1. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i
instalacji podziemnych oraz inne osłony otworów, usytuowane na trasie
przejścia lub przejazdu, powinny znajdować się w płaszczyźnie
chodnika lub jezdni.(...)
§308.4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami
łamliwymi (tłukącymi)należy wykonać stałe dojścia do kominów,
urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25%
powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.
Dział VIII Higiena i zdrowie. Rozdział 1 - Wymagania ogólne
§309. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i
wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i
zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku:
1) wydzielania się gazów toksycznych,
2) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
3) niebezpiecznego promieniowania,
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów
w postaci stałej lub ciekłej,
6) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach,
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
8) przedostawania się gryzoni do wnętrza,
9) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.
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Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami
§323.2. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem: (...)
§326.3. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały
wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności
akustycznej między pomieszczeniami poniżej wartości wynikających z
wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych.

Załącznik nr 1
WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W
ROZPORZĄDZENIU

Miejsce
Lp.

powołania

Numer normy

normy

Tytuł normy
(zakres powołania)

1

2

3

4

47a

§ 192b

PN-EN 50174-2:2010

Technika Informatyczna
- Instalacje
okablowania - Część 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Art. 5.
1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc
pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniając: (...)
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie
szerokopasmowego dostępu do Internetu;
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Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
§ 3.
11)

przyłącze telekomunikacyjne do budynku - odcinek linii kablowej podziemnej,
linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem
rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w budynku;

_________________________________________

Załącznik nr 1
USYTUOWANIE I WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ
KANALIZACJA KABLOWA I LINIE KABLOWE PODZIEMNE W PRZYPADKACH
WSPÓŁWYKORZYSTANIA INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ZBLIŻEŃ
Z INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ORAZ SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI
OBIEKTAMI BUDOWLANYMI I ŚRÓDLĄDOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI
Warunek ogólny
Zabezpieczenie stykowe należy określić w uzgodnieniu z zarządem, zarządcą lub właścicielem
innego obiektu budowlanego.
I. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa
i linie kablowe podziemne na odcinkach współwykorzystania innych obiektów
budowlanych

5.
1)
2)
3)

Usytuowanie i zabezpieczenia budynków (kanalizacja wewnątrzbudynkowa):
dostosowane do konstrukcji budynku wg uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem;
rury trudno zapalne;
przejścia przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych w przepustach
instalacyjnych ognioodpornych o klasie odporności ogniowej, takiej jak klasa
odporności ogniowej oddzielenia, w którym zlokalizowano przepust.

IV. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa na
odcinkach przyłączy telekomunikacyjnych do budynków
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1.

Warunki ogólne

Kanalizacja kablowa może być budowana na odcinkach przyłączy telekomunikacyjnych do
budynków jako:
1)
2)

przyłącze zaślepione;
przyłącze niezaślepione.

2. Przyłącze zaślepione
Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą budynku, przy czym
kanalizacja powinna być zakończona 1,5 m przed budynkiem.
3. Przyłącze niezaślepione
Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą budynku, przy czym
wprowadzenie do budynku powinno być uszczelnione dla gazu zarówno po stronie studni
przybudynkowej, jak i we wnętrzu budynku.

_____________________________________________________

Załącznik nr 2
WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE OCHRONY SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZED
PRZEPIĘCIAMI I PRZETĘŻENIAMI POWSTAJĄCYMI W TORACH KABLOWYCH
I NAPOWIETRZNYCH

1.

Zabezpieczenie toru abonenckiego
w przypadku doprowadzenia toru abonenckiego do abonenta linią kablową
nadziemną należy stosować abonencki ogranicznik przepięć wyposażony co
najmniej w ograniczniki przepięć o wartości znamionowego prądu wyładowczego
10 kA przy impulsie 8/20 ms oraz o dynamicznym napięciu zadziałania poniżej 800
V;
2)
w przypadku doprowadzenia toru abonenckiego do abonenta torem napowietrznym
należy stosować abonencki ogranicznik przepięć wyposażony co najmniej
w dwustopniowy układ ogranicznika przepięć i zabezpieczenie przetężeniowe
(bezpieczniki zwłoczne, termistory PTC). Układ ogranicznika przepięć powinien
charakteryzować się znamionowym prądem wyładowczym co najmniej 10 kA
(8/20 ms) oraz dynamicznym napięciem zadziałania poniżej 500 V;
3)
w odległości około 150 m od zakończenia toru wykonanego nieizolowanymi
przewodami należy zainstalować ograniczniki przepięć typu POP z przerwą
iskrową około 5 mm. Rezystancja uziemienia ogranicznika przepięciowego POP
nie powinna być większa niż 20 W.
4)
w przypadku prowadzenia toru kablowego w linii kablowej podziemnej lub w linii
kablowej ułożonej w kanalizacji kablowej nie wymaga się stosowania
zabezpieczeń, o ile instrukcja zainstalowanego urządzenia nie stanowi inaczej;
1)
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5)

6)

abonencki ogranicznik przepięć powinien być wyposażony w zworę termiczną,
a konstrukcja ogranicznika i użyte materiały powinny zabezpieczać przed
możliwością porażenia użytkownika oraz przed pożarem;
rezystancja uziemienia uziomu abonenckiego ogranicznika przepięć nie może
przekraczać 10 W, a dołączenie uziemienia należy wykonać przewodem
o przekroju co najmniej 16 mm2.
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Ustawa
z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne
Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:
8a) instalacja telekomunikacyjna budynku – elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w
szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami
telekomunikacyjnymi, począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną
(przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego;
15) kolokacja – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu
umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci
innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej;
19) lokalna pętla abonencka – fizyczny obwód łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w szczególności z przełącznicą główną lub
równoważnym urządzeniem;
27b) przyłącze telekomunikacyjne:
a) odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej,
zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie
budowlanym,
b) system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z węzłem
publicznej sieci telekomunikacyjnej
– umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych;
34) rynek detaliczny – rynek wyrobów i usług w zakresie usług telekomunikacyjnych dla
użytkowników końcowych;
44) udogodnienia towarzyszące – usługi towarzyszące, infrastrukturę fizyczną oraz inne
urządzenia lub elementy związane z siecią telekomunikacyjną lub usługami
telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem
tych sieci lub usług lub które mogą służyć do tego celu, i obejmują między innymi budynki lub
wejścia do budynków, okablowanie budynków, anteny, wieże i inne konstrukcje nośne, kanały,
przewody, maszty, studzienki i szafki;
52) zakończenie sieci – fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci
telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację lub przekierowywanie,
zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być
przypisany do numeru lub nazwy abonenta;
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Załącznik 2 Uprawnienia budowlane w telekomunikacji
Problematyka uprawnień budowlanych w telekomunikacji, jest podobnie jak w
pozostałych branżach, tematem bardzo złożonym. Były one przedmiotem wielu
regulacji, ostatnio w ustawie z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych
zawodów regulowanych64.
Zakres uprawnień nadawanych w poszczególnych specjalnościach na podstawie
różnych przepisów prawnych budzi od zawsze wiele kontrowersji65. Mamy tutaj
bowiem do czynienia z uprawnieniami budowlanymi wydawanymi w różnym
czasie przez różne instytucje. W praktyce można przyjąć, że osobami
uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie
telekomunikacji, są osoby posługujące się:
1. uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń
elektrycznych wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób
wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz.U.
Nr 53, poz. 266),
2. stwierdzeniem przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych wydane do dnia 31.12.1994 r. przez kierowników
zakładów pracy (tzw. „uprawnienia zakładowe” - na podstawie
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie66)”.
3. uprawnienia budowlane wydane przez Głównego Inspektora Państwowej
Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej, na podstawie rozporządzenia
Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r.67, bez ograniczeń lub z
ograniczeniami w zakresie:


projektowania,

ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych.(Dz.U. z 10.06.2014, poz.76 8.
64

Inżynier Budownictwa 06.05.2013 – „Cała prawda o uprawnieniach telekomunikacyjnych” Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
65

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46 z
późn.zm.)
66

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 120 poz.581)
67
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kierowania robotami budowlanymi,

 projektowania i
wyodrębnionych
linii, instalacji
z infrastrukturą
i stacyjnych,

kierowania robotami budowlanymi w specjalizacjach
w ramach specjalności instalacyjnych w zakresie sieci,
i urządzeń w telekomunikacji, przewodowej wraz
towarzyszącą, dotyczącej urządzeń liniowych

 przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dotyczącej urządzeń
liniowych i stacyjnych,
 radiowej, dotyczącej obiektów nadawczych radiofonii i telewizji
naziemnej
oraz
nadawczych
i odbiorczych
obiektów
radiokomunikacyjnych
4. uprawnienia budowlane wydawane przez Polską Izbę Inżynierów
Budownictwa w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych, na podstawie art. 14 ustawy Prawo
budowlane.
Należy jedynie zwrócić uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, nie upoważniają do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie telekomunikacji
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.68

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie68 (Dz.U. Nr 8, poz.
46z późn. zm.).
68
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Załącznik 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych
Rekomendowany zakres STWiOR
telekomunikacyjnej zawiera:

dla

zakresu

rzeczowego

branży

Wstęp
a) Przedmiot Specyfikacji Technicznej (dalej jako ST), np. wymagania
szczegółowe
robót
budowlano-montażowych
dla
instalacji
telekomunikacyjnej w budynku wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi,
b) Określenie lokalizacji obiektu, zadania inwestycyjnego, nr itd.
c) Zakres stosowania ST - Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy zadania opisanego wcześniej w pkt.
b,
Zakres robót objętych ST - najczęściej dotyczący prowadzenia robót
teletechnicznych i obejmują wykonanie okablowania strukturalnego z
opisem zadania. Wskazane jest wyspecyfikowanie zakresu robót np.:
układanie kabli w budynku, wykonanie złączy światłowodowych,
d) Podstawowe określenia i pojęcia– należy przywołać stwierdzenie, że
użyte określenie w ST, muszą być one zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami użytymi w dokumentach prawnych,
e) Ogólne wymagania dotyczące Robót budowlanych– należy odnieść się
do obowiązków wykonawcy, w tym konieczności respektowania
zaleceń nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
2. Materiały:
a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów – informacja o tym, że
materiały i urządzenia stosowane do wykonywania prac, muszą być
nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników
zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także muszą
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji,
przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające. Stosowane
materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności
lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.
b) Zasady odbioru materiałów na budowie,
c) Zasady składowania materiałów na budowie,
d) Opis szczegółowych wymagań w zakresie jakości materiałów. Powinno
się w tym miejscu określić, że przy wykonywaniu robót należy stosować
wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają
te warunki są: wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
1.
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technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, wyroby
oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną
do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie
zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi
normami. Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca
przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia
powyższego. Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane
zostaną wszystkie materiały, które: nie spełniają wymogów technicznych
określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i w wyniku czego nastąpiła zmiana własności
materiału. Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w
dokumentacji projektowej, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub
producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego
materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować
materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o
standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do
tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej.
e) Możliwość stosowania materiałów zamiennych lub równoważnych z
podaniem specyfikacji tych materiałów dla poszczególnych zakresów
rzeczowych, np. dla wewnętrznej instalacji antenowej będą to:
rozgałęźniki, odgałęźniki, sumatory, modulatory antenowe itd.
3. Sprzęt. Opis w tym zakresie powinien określić rodzaj sprzętu i narzędzi
jakie przewiduje się użyć do wykonania robót, o ile ze względu na
skomplikowany charakter robót budowlanych wymagany jest
specjalistycznych sprzęt. Ponadto powinno się określić wymogi BHP i
bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać
dopuszczenia do użytkowania. Należy określić minimalne wymagania
sprzętowe jakim musi się wykazać wykonawca robót np.: reflektometr,
spawarka światłowodowa, wciągarka mechaniczna do kabli z
rejestratorem siły naciągu itp.
4. Transport. W tym zakresie można także określić opis wymaganych środków
transportowych, jakim powinien się wykazać wykonawca.
154

ZAŁĄCZNIKI

5.

Wykonanie robót:
a) Układanie kabli telekomunikacyjnej w kanalizacji wtórnej. Opis
techniczny wymaganej technologii układania kabli teletechnicznych,
zalecaną metodą wprowadzenia do kanalizacji wtórnej (np. metodą
przeciągania przy użyciu pilota). Zasady montażu kabli w studniach
kablowych (np. powinny być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i
przymocowane do ścian studni, w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniami przy różnych pracach w studni. W studniach gdzie kable
przechodzą bez złączy w rurach kanalizacji wtórnej, rury te należy
oznakować opaskami ostrzegawczymi z informacją o właścicielu i
relacji kabla). Należy też podać wymogi dla transportu oraz
składowania kabli telekomunikacyjnych, a także warunków
sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia końcówek kabli przed
zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bębnach przed
uszkodzeniami, zwracając uwagę także na wygięcia kabla o zbyt małym
promieniu.
b) Układanie kabli telekomunikacyjnych w budynkach. Opis techniczny i
zalecenia techniczne dla prowadzenia robót w budynku. Powinno się
rozpoczynać od sposobu wprowadzania kabla do budynku, gdzie należy
przewidzieć zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi,
stosując przepusty w postaci rury z tworzywa sztucznego lub stalowej.
Do budynku może być również wprowadzona kanalizacja kablowa. W
takim przypadku wszystkie otwory kanalizacji od strony budynku i
najbliższej studni kablowej powinny być uszczelnione w sposób
zabezpieczający budynek i studnie od przenikania gazów. Przejścia
kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy
wykonywać w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy
uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy
uszczelnić materiałem o takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop
pomiędzy strefami pożarowymi. Przy skrzyżowaniu kabli z innymi
kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość w świetle
pomiędzy nimi powinna wynosić, co najmniej 5 cm. Zastosowana
technologia układania kabli telekomunikacyjnych i wciągania do rur
niepalnych powinna zapewnić ułożenie kabli bez uszkodzeń i
naruszania zewnętrznych osłon ochronnych. Należy przestrzegać
zasady nie przekraczania dopuszczalnych promieni gięcia kabla oraz
ciągłej kontroli siły naciągu i stosowania urządzeń zabezpieczających
przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkości tej siły.
c) Wykonanie złączy światłowodowych. Należy opisać sposób
zakończenia linii światłowodowych np. wprowadzić je do szaf
dystrybucyjnych i wykonać złącza końcowe. Powinny też być podane
parametry wartości tłumienia dla złącza kabli światłowodowych.
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d) Weryfikacja kabli przed instalacją i danych pomiarowych producenta.
Powinno się opisać zakres czynności koniecznych do wykonania przed
przystąpieniem do prac instalacyjnych, np. przy odbiorze kabla od
Producenta, Dostawcy należy wykonać jego oględziny:
 sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabla;
 sprawdzić zabezpieczenie kabla na bębnie przed uszkodzeniami;
 sprawdzić długość odcinka fabrykacyjnego,
 sprawdzić pomiary kabli.
Wszystkie te badania mają na celu wykrycie ewentualnego wystąpienia
jakichkolwiek uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z zamawianym.
6.

Kontrola jakości robót i badania i pomiary kabli światłowodowych:
a) ustalenie ogólnych zasad kontroli jakości robót, w szczególności trybu i
zasad jej sprawowania, kosztów, uprawnień stron, wymaganych
pomiarów i badań, ich częstotliwości, kalibracji oznaczeń, oznaczeń
graficznych itp.;
b) określenie zasad wykonywania kontroli robót, trybu prowadzenia
badań, sposobu ich przekazywania inspektorowi nadzoru, zasad kontroli
robót zanikających, a także zakresu linii telekomunikacyjnych
podlegających sprawdzeniu przedmiotem tej kontroli będą np.:
 trasy kablowe i skrzyżowania, a także zbliżenia z innym uzbrojeniem
podziemnym;
 ochrona powłoki kabli i szczelność powłoki;
 zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe;
 prawidłowość technologiczna ciągów kanalizacji, studni kablowych;
 montaż złączy;
 pomiary elektryczne kabla sygnalizacyjno-lokalizacyjnego;
 określenie wskaźnika zagęszczenia wykopu po wykonanych pracach
ziemnych;
 wykonanie odbudowy nawierzchni;
c) określenie zasad badań i pomiarów i sposobu ich raportowania, w tym
określenie norm i wytycznych branżowych i zakładowych oraz trybu ich
przekazywania inspektorowi nadzoru;
d) określenie wymagań certyfikatów i deklaracji zgodności z polską
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normą, oraz ustalenie sposobu dokumentacji i archiwizacji tych
dokumentów;
e) określenie trybu prowadzenia i przechowywania dokumentów budowy:
 dziennika budowy;
 książki obmiarów;
 dokumentów laboratoryjnych (deklaracje zgodności, certyfikaty,
orzeczenia);
 pozostałych dokumentów budowy: pozwolenia na budowę, protokołu
przekazania placu budowy, protokołu odbioru robót zanikających,
protokołów z narad i ustaleń, rysunków zamiennych w miejscach
kolizji itp.

7.

8.

Zasady obmiarowania robót. Ustalenie ogólnych zasad prowadzenie
obmiaru robót, jeżeli są przewidziane w umowie, czasu i sposób
przeprowadzenia obmiaru.
Zasady prowadzenia odbioru robót, kontrolę zgodności wykonania prac. W
tej grupie wymagań należy określić wymagania w stosunku do:
a) dokumentów potrzebnych do odbioru ostatecznego, trybu jego
przeprowadzenia, wzoru i jego zawartości. Do odbioru ostatecznego
wymagane są najczęściej następujące dokumenty:


dokumentacja projektowa z ewentualnymi naniesionymi
poprawkami, lub zamienna, jeżeli potrzeba jej sporządzenia
została zdefiniowana w trakcie budowy;



szczegółowe specyfikacje techniczne (na podstawie umowy);



dzienniki budowy i ewentualnie księgi obmiaru;



wyniki pomiarów kontrolnych oraz
laboratoryjnych, zgodnie z STWiOR;



deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z STWiOR;



dokumenty odbioru wymagane w STWiOR;



rysunki na wykonanie robót zamiennych, towarzyszących,
protokoły odbioru tych robót i protokoły przekazania
właścicielom terenów, zarządcom oraz operatorom sieci
podziemnych i sieci;



geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot;

badań

i

oznaczeń
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kopia mapy zasadniczej zgodnie z instrukcją G7;

b) warunków i zasad prowadzenia odbiorów pogwarancyjnych,
polegających na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9.

Podstawy płatności. W tym zakresie wskazane są metody obliczania
wynagrodzenia za przeprowadzone prace.

10. Przepisy końcowe: normy i przepisy. Należy w tej części przywołać
wymagane w procesie budowy normy, m.in.: polskie, branżowe, zakładowe,
np.:
1. BN-85/8984-01 – Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary;
2. BN-80/C-89203 – Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PCV;
3. BN-73/8984-05 – Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania;
4. BN-76/3238-13 – Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze;
5. PN-85/T-090331 – Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami
czwórkowymi, pęczkowe o izolacji polietylenowej z zaporą
przeciwwilgociową nieopancerzone i opancerzone z osłoną
polietylenową lub polwinitową;
6. BN-76/8984-17/03 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie
kablowe. Ogólne wymagania i badania;
7. BN-76/8984-17–
wymagania;

Telekomunikacyjne

sieci

miejscowe.

Ogólne

8. BN-72/3233-72 – Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.
Mając przygotowaną Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych – branży telekomunikacyjnej (STWiOR), odbiór tego zakresu
robót branżowych, nie powinien stwarzać większych problemów wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego. Wystarczy spisać odpowiednie protokoły
odbiorowe, które z jednej strony powinny być dokumentem zarówno dla
inspektora nadzoru, jak też i kierownika budowy.
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Załącznik 4 Praktyczny przykład projektowy
Na poniższych rysunkach przedstawiono przykładowy budynek składający
się z:




10 klatek, połączonych wspólnym garażem podziemnym
5 pięter
po 2 mieszkania na piętrze

Założenie:


Główny punkt styku w środkowej części w garażu na poziomie -1.

Przykładowy budynek:
- 10 klatek, połączonych
wspólnym garażem podziemnym
- 5 pięter
- po 2 mieszkania na piętrze
Założenie:
Główny punkt styku w środkowej
części w garażu na poziomie -1.

Rysunek 70 Plan przykładowej sieci budynkowej.
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Rysunek 71 Przykład projektowy - schemat budynkowego
okablowania telekomunikacyjnego - część 1.
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Rysunek 73 Przykład projektowy - schemat budynkowego
okablowania telekomunikacyjnego - część 2.
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Załącznik 5 Bezpieczeństwo elektromagnetyczne budynkowej
instalacji telekomunikacyjnej - normy




PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Część 2 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków,
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne,
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie
ryzykiem,
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektów i zagrożenie życia,
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach,
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część
5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody połączeń ochronnych,
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem
przetężeniowym,
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektów budowlanych,
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony
przed przepięciami,
PN-EN 60728-11:2011 Sieci kablowe służące do rozprowadzania
sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część
11: Wymagania bezpieczeństwa,
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Załącznik 6 Wzory protokołów
W załączniku przedstawiono zestaw wzorów protokołów które mogą być
wykorzystane dla odbiorów instalacji telekomunikacyjnej.
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Załącznik 7 Schematy poglądowe instalacji budynkowych z
opisem zadań i miejsc wykonania prac w instalacji budynkowej
Poniżej przedstawiono schematy poglądowe instalacji budynkowych z opisem
zadań i miejsc wykonania prac w instalacji budynkowej.

Rysunek 74 Najczęstszym zadaniem dla administratora i konserwatora będzie uruchamianie nowych (lub likwidacja
dotychczasowych) usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców na bazie budynkowej instalacji telekomunikacyjnej i
wykonywanie we współpracy z operatorem zewnętrznym krosowań i uruchomień w punkcie styku (PS) i
telekomunikacyjne skrzynce mieszkaniowej (TSM). Wspólnota mieszkańców powinna w umowie z operatorem
publicznym określić zasadę podłączeń usług dla mieszkańców i zakres współpracy w tym zakresie z lokalnym
administratorem i konserwatorem (integratorem usług).
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Rysunek 75 Przykład krosowania przyłącza
światłowodowego - WARIANT 1

Rysunek 76 Przykład krosowania przyłącza
światłowodowego - WARIANT 2
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Rysunek 77 Przykład krosowania przyłącza
współosiowego - WARIANT 1

Rysunek 78 Przykład krosowania przyłącza
współosiowego - WARIANT 2
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Rysunek 79 Przykład krosowania przyłącza miedzianego
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Rysunek 80 Przykład krosowania przyłącza radiowego

179

ZAŁĄCZNIKI

Rysunek 81 Przykład krosowania zbiorowej instalacji RTV-SAT w topologii zcentralizowanej z
kablami współosiowymi
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Rysunek 82 Przykład krosowania zbiorowej instalacji RTV-SAT w topologii zcentralizowanej z
kablami światłowodowymi
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Rysunek 83 Przykład krosowania systemów lokalnych np. lokalnej sieci LAN i domofonu.
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Załącznik 8 - Wzory umów i wniosku o dostęp do nieruchomości
Umowa o wykonanie projektu budowy budynkowej sieci
telekomunikacyjnej

UMOWA
O PRACE PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
Nr..............................................
zawarta w dniu ............................ r. w …………….
pomiędzy:
……………………………………………………………………………
KRS, NIP. Kapitał
reprezentowana przez:
1. …………………………………..
2. ………………………………….
zwanych dalej w treści Umowy ”Zamawiającym”
a
....................................................................................................................
KRS, NIP, Kapitał,
reprezentowana przez:
1.
2.

…………………….
…………………….

zwanym dalej w treści Umowy ” Projektantem”
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego w dniu
………………..
postepowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej
„
…………………………………
………………………………...…..”
na
działce
nr
ew.
……………….przy ul. …………..w …………………..,
§1
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Zamawiający zleca a Projektant przyjmuje do wykonania dokumentacje
projektowo –kosztorysowa na„……………………………………….
………………………………………………………………………….”.
§2
Zakres pracy określonej w §1 obejmuje wykonanie następujących
opracowań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inwentaryzacja ogólnobudowlana poddasza budynku – 5 egz.
Projekt budowlany architektury – 5 egz.
Projekt budowlany konstrukcji
- 5 egz.
Projekt budowlany instalacji sanitarnej – 5 egz.
Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej – 5 egz.
Projekt budowlany instalacji elektrycznej – 5 egz.
Projekt budowlany instalacji telekomunikacyjnej – 5 egz.
Przedmiar robót – 5 egz.
kosztorys inwestorski – 1 egz.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
Całość opracowania w wersji elektronicznej – 1 egz.
……………………

oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do
otrzymania pozwolenia na budowę.
§3
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §2:
1.

2.

Projektant dostarczy w terminie do ……………. r. do siedziby
Zamawiającego w …………………… wraz z oświadczeniem o jej
kompletności oraz zgodności z umowa, obowiązującymi normami
i przepisami.
Odbiór dokumentacji zgodnie z ust. 1, strony potwierdza w protokole
zdawczo-odbiorczym, który stanowić będzie podstawę do
wystawienia przez Projektanta faktury za wykonany zakres umowy.
§4

1.
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Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Projektantowi
wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) łącznie z podatkiem VAT w
wysokości
..................................
zł,
(słownie:
……………………………) zgodnie z oferta cenowa.
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
§5
Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy
Projektanta – …........................................................................................
§6
1. Projektant przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do opracowanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w
zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określona
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału lub egzemplarzy,
c) korzystania na własny użytek,
d) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a
w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót
będących przedmiotem niniejszej umowy,
e) dokonywania zmian w projekcie, pod warunkiem, że zmian
dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane
obowiązującymi przepisami uprawnienia.
2. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność
wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w
związku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
wyczerpuje roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz
Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy.
§7
1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za
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każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia zakończenia terminu
umownego.
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Projektanta w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za
opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt, za każdy dzień
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego
jako termin usunięcia wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość
kary umownej.
§8
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują
się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory mogące
wyniknąć z zawartej Umowy strony poddają sądowi miejscowo
właściwemu dla siedziby ………..
§9
W sprawach nie uregulowanych w treści Umowy, maja zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono na piśmie w czterech
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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Umowa o wykonanie projektu budowy budynkowej sieci
telekomunikacyjnej w trybie z wolnej ręki
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Umowa o roboty budowlane w zakresie wewnątrzbudynkowej sieci
telekomunikacyjnej
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WEWNĄTRZBUDYNKOWEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
Nr..............................................
zawarta w dniu ............................ r. w …………….
pomiędzy:
……………………………………………………………………………
KRS, NIP. Kapitał
reprezentowana przez:
1.
2.

…………………………………..
………………………………….

zwanych dalej w treści Umowy ”Zamawiającym”
a
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.................................................................................................................... KRS,
NIP, Kapitał,
reprezentowana przez:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
zwanym dalej w treści Umowy ” Wykonawcą”
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego w dniu
………………..
1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegające na wybudowaniu wewnątrzbudynkowej sieci telekomunikacyjnej w
budynku mieszkalnym położonym w ............................................., przy ul.
...........................................................................
2. Szczegółowy zakres kolejnych etapów robót i termin ich realizacji określają
załączniki do umowy, które po podpisaniu przez strony stanowić będą jej
integralną część.
2
Zamawiający przekazuje wykonawcy dokumentację projektową, która stanowi
podstawę zleconych robót w dniu podpisania umowy (bądź zobowiązują się to
uczynić w terminie 7 dni od jej podpisania).
3
1. Zamawiający przekazuje plac budowy w dniu podpisania umowy (bądź w
innym oznaczonym w umowie terminie), na placu znajdują się przyłącze
prowizoryczne wody i energii elektrycznej.
2. Od chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca
ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie.
4
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Wartość
powierzonych
robót
strony
określają
na
kwotę
.................................................... (słownie: ....................................... złotych), w
czym: za etap I .................................... zł, za etap II ............................... zł, za etap
III .................................... zł.
5
Wypłata wskazanych kwot nastąpi w terminie 7 dni od przekazania przez
Wykonawcę faktury za wykonane roboty, co nastąpi po wykonaniu danego etapu
robót i przyjęciu go przez kierownika robót i Zamawiającego (lub inspektora
nadzoru inwestorskiego), łącznie z przyjęciem załącznika określającego plan
następnego etapu prac.
6
Przedstawicielem Zamawiającego będzie Kierownik budowy w osobie
........................................., nr upr. bud. ...............................................
7
W przypadku gdyby dostarczona przez Inwestorów dokumentacja bądź materiały
nie nadawały się do prawidłowego wykonania prac, Wykonawca zobowiązuje
się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inwestorów i kierownika budowy.
8
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na plac budowy odpowiednie maszyny
i urządzenia oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze budowy.
9
Odbiór poszczególnych etapów budowy następować będzie w obecności
Wykonawcy, Zamawiającego (lub inspektora nadzoru inwestorskiego) i
kierownika budowy.
10
Ewentualne zmiany w trakcie realizacji inwestycji wprowadzone przez
kierownika budowy w zakresie, w którym może to czynić w ramach uzgodnień
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z Inwestorami (lub inspektorem nadzoru inwestorskiego), wykonywane będą w
ramach warunków niniejszej umowy.
11
1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową
bądź wadliwie, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczyć ku temu odpowiedni termin.
2. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający będzie miał prawo
odstąpić od umowy oraz wykonać prace naprawcze na koszt Wykonawcy.
12
1. W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy przez którąkolwiek ze
stron strona, która odstąpiła od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty kary
umownej
w
wysokości
..........................
(słownie:
................................................................ złotych).
2. Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia wynagrodzenia za
wykonane roboty.
13
W przypadku opóźnienia w zakończeniu poszczególnych etapów robót
przekraczającego 14 dni Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary
umownej w wysokości .....................% wartości wynagrodzenia za dany etap
robót za każdy dzień opóźnienia.
14
Jeżeli w budynku ujawnione zostaną wady, Inwestorzy mogą żądać ich
usunięcia, wyznaczając w tym celu termin. Po bezskutecznym upływie terminu,
a także gdy wady nie dadzą się usunąć bądź nie da się tego zrobić w
wyznaczonym terminie, Inwestorzy mogą od umowy odstąpić albo obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy.
15
W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
16
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

1…………………….

1…………………….

2…………………….

2…………………….

Załącznik nr 1
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty etapu I w terminie
uzgodnionym z kierownikiem budowy i Inwestorami (bądź w terminie
wskazanym w umowie), nie później niż w dniu ............... r.
2. Zakres robót etapu I:
a)...............................................,
c)............................................

b)...........................................,

3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć etap I w terminie ................ dni od
rozpoczęcia.
Załącznik nr 2
1. Wykonawca zobowiązuje się po odebraniu etapu I przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego przystąpić niezwłocznie, chyba iż będzie to
niemożliwe z uwagi na dany cykl technologiczny już wykonanych prac, do
wykonywania prac etapu II.
2. W zakres etapu II wchodzą następujące prace:
a)..........................................,
c)..............................................

b)............................................,

3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace najpóźniej w
terminie................. miesięcy od rozpoczęcia, chyba że warunki pogodowe
uniemożliwią dotrzymanie terminu, wówczas konieczne będzie ponowne
ustalenie terminu zakończenia przedmiotowego etapu prac z kierownikiem
budowy i Inwestorami.
Załącznik nr 3
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1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia etapu III w terminie .............. dni
od czasu zakończenia poprzedniego etapu i wykonania go w ciągu ................
tygodni.
2. Zakres prac etapu III:
a)...................................., b)...................................., c).....................................
3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych
Wykonawca zobowiązuje się tak zabezpieczyć wybudowaną część domu, aby nie
doszło do jej uszkodzenia lub zniszczenia.

Umowa o dostęp do budynku w celu dostarczenia publicznej sieci
telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych
UMOWA O DOSTĘP DO BUDYNKU W CELU DOSTARCZANIA
PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
zwana dalej „Umową”
zawarta w .........., w dniu ........................... roku,
pomiędzy:
……………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………….………………………………………..., ul.
………………….………………………...,
wpisanym/-ą
do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ………………,
numer NIP …………………………, numer REGON…………………………
zwanym/-ą w dalszej części niniejszej Umowy także „Operatorem”,
reprezentowanym/-ą przez ………………….......................................................,
a
……………………………………………………………………………………
………………………z siedzibą/miejscem zamieszkania w …………………,
ul. …..…………………..,
numer NIP ………………….., numer REGON ……………… numer PESEL
……………….....
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zwanym/-ą w dalszej części niniejszej Umowy także „Udostępniającym”,
reprezentowanym/-ą
przez
……………………………………………………………………………
Operator i Udostępniający są łącznie zwani dalej „Stronami”
Preambuła
Zważywszy że:
Operator jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (pod numerem
……………….) i uzyskał status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”;
Udostępniający jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym/lub zarządcą
nieruchomości, na której posadowiony jest budynek, położoną w
………................, województwo ………………..
przy ulicy ……………………………………………… nr ……, oznaczoną w
ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr …………………, w obrębie ewidencyjnym
………………..……....
w
jednostce
ewidencyjnej
…………………..………….…..;

……………………..

o

powierzchni

Opisana powyżej nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr …….…………,
prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w ………………………………..., zgodnie z odpisem z tej
księgi wie-czystej stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy;
(W przypadku gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej)
Dla opisanej powyżej nieruchomości prowadzone są zbiory dokumentów
repertorium Zd.
Nr …………….…………, prowadzone
………………………………...;

przez

Sąd

Rejonowy

w

Zgodnie
z
wypisem
z
rejestru
gruntów
wydanym
przez…………………………………………., nieruchomość położona jest w
……………………….…, przy ul. …………………………….….. i zgodnie z
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wpisami w ewidencji
powierzchni……………

gruntów

stanowi

grunty

…………..,

o

(w przypadku wystąpienia użytkowania wieczystego)
Nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem
pod…………..….
Operator doprowadził sieć telekomunikacyjną do granicy nieruchomości……………………….
Na Udostępniającym spoczywa obowiązek zapewnienia Operatorowi dostępu do
nieruchomości, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, oraz
miejsc, w których znajdują się lub znajdą się kable doprowadzane do lokali lub
sieci kablowe, w celu zapewnienia telekomunikacji;
Pojęcia i terminy użyte w Umowie rozumie się zgodnie z Ustawą, ustawą o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106,
poz. 675 ze zm.) oraz ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r. , poz. 1409 ze
zm.).
Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę.
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Na podstawie niniejszej Umowy Udostępniający zobowiązuje się do
udostępnienia Operatorowi:
a) dostępu do budynku oraz nieruchomości gruntowej, na której jest on
posadowiony w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku (zwane dalej
łącznie „Nieruchomością”),
b) miejsca, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym
budynku,
c) kanalizacji kablowej w budynku będącej we władaniu Udostępniającego,
d) kabla telekomunikacyjnego rozprowadzonego w budynku (zwanego dalej
„instalacją wewnętrzną telekomunikacyjną”), będącego we władaniu
Udostępniającego.
2. Operator zobowiązuje się wykonać instalację sieci telekomunikacyjnej na
terenie Nieruchomości (zwanej dalej „Siecią”) zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami prawa, w tym wykonać instalację wewnętrzną
telekomunikacyjną, jeśli Nieruchomość nie jest w nią wyposażona oraz
zapewnić właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym, osobom,
którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu oraz osobom posiadającym
inny tytuł prawny do Nieruchomości (zwanych dalej „Abonentami”)
świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sieci jeżeli będą
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

oni zainteresowani korzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych
przez Operatora.
W przypadku jeśli istniejąca instalacja wewnętrzna telekomunikacyjna jest już
wykorzystywana przez inny podmiot i nie jest możliwe współkorzystanie z
niej, Operator może, za zgodą Udostępniającego, wybudować własną
instalację wewnętrzną telekomunikacyjną.
Określenie zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych Abonentom przez
Operatora nastąpi w odrębnych umowach abonenckich zawartych z
Abonentami przez Operatora.
Przed przystąpieniem do instalacji Sieci Operator wykona projekt
wykonawczy Sieci na terenie Nieruchomości, zawierający określenie
technologii wykonania Sieci oraz wyszczególnienie okablowania, orurowania
i innych instalowanych urządzeń.
Operator przedstawia Udostępniającemu do zaakceptowania projekt
wykonawczy Sieci lub jego zmianę, wskazując w szczególności sposób i
zakres naruszenia konstrukcji budynku i jego wyglądu najpóźniej w terminie
30 dni przed rozpoczęciem prac instalacyjnych lub przebudowy.
Udostępniający w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu
wykonawczego akceptuje przedstawiony mu projekt wykonawczy, zgłasza do
niego uwagi lub żąda od Operatora dodatkowych wyjaśnień lub zmian
projektu wykonawczego. Niewyrażenie przez Udostępniającego stanowiska
w tym terminie jest uważane jako akceptacja projektu wykonawczego Sieci
lub jego zmiany. Instalacja Sieci następuje dopiero po akceptacji przez
Udostępniającego projektu wykonawczego.
W celu sporządzenia dokumentu, o którym mowa w ust. 5 Umowy,
Udostępniający bez zbędnej zwłoki, udostępni Operatorowi na jego wniosek
znajdującą się w jego posiadaniu dokumentację techniczną budynku (w tym
kanalizacji kablowej) w zakresie koniecznym do zaprojektowania i
wykonania instalacji Sieci oraz utrzymania i eksploatacji Sieci, a także plany
istniejącej instalacji wewnętrznej telekomunikacyjnej.
Wykonanie instalacji Sieci przez Operatora w szczególności będzie polegało
na:
a) rozprowadzeniu łączy telekomunikacyjnych na obszarze Nieruchomości
i doprowadzenie Sieci do budynku;
b) w przypadku gdy budynek posadowiony na Nieruchomości nie jest
wyposażony w instalację wewnętrzną telekomunikacyjną lub w sytuacji,
o której mowa w ust. 3, Operator zrealizuje budowę pionów
rozdzielczych i instalacji do poszczególnych lokali w postaci sieci
przewodowej w istniejących kanałach lub wewnątrz budynku
wielorodzinnego;
c) budowie połączeń poziomych w piwnicach pomiędzy klatkami
schodowymi budynku;
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d) budowie połączeń między-budynkowych w wykopach ziemnych lub
kanalizacji według projektu wykonawczego Sieci;
e) montaż szafek rozdzielczych i punktów dystrybucyjnych, według
projektu wykonawczego Sieci;
f) wykonaniu podłączenia do energii elektrycznej urządzeń Operatora;
g) wykonaniu
przyłączy
telekomunikacyjnych
do
budynku
umożliwiających podłączenie Abonentów do Sieci celem świadczenia im
usług telekomunikacyjnych;
h) w przypadku gdy budynek posadowiony na Nieruchomości jest
wyposażony w instalację wewnętrzną telekomunikacyjną będącą
własnością Udostępniającego lub przez niego zarządzaną, Operator
wykona przyłącza telekomunikacyjne do budynku w oparciu o
udostępnioną mu instalację wewnętrzną telekomunikacyjną;
i) budowie orurowania i/lub okablowania pomiędzy pionami lub szafkami
rozdzielczymi i lokalami;
j) montażu szaf telekomunikacyjnych w miejscach budynku, w których
zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku;
k) montażu na Nieruchomości urządzeń umożliwiających bezprzewodowe
rozprowadzanie i udostępnianie Sieci, a także radiowe przyłącza
telekomunikacyjne do budynku,
l) zainstalowaniu innych urządzeń niezbędnych dla prawidłowego
funkcjonowania Sieci, w tym urządzeń chłodzących (klimatyzatorów)
oraz agregatów prądowych.
9. Operator ma prawo do zmiany okablowania, elementów sieci oraz technologii
bądź budowy kolejnych instalacji abonenckich od istniejących punktów
dystrybucyjnych w miarę pozyskiwania kolejnych abonentów na
Nieruchomości, bez konieczności zmiany niniejszej Umowy, jeżeli nie
wymaga to zmiany projektu wykonawczego, nie wpłynie negatywnie na
walory estetyczne budynku i nie doprowadzi w jakikolwiek sposób do
utrudnienia w korzystaniu z Nieruchomości.
10. Operator przed przystąpieniem do prac, o których mowa w ust. 9,
powiadamia o nich Udostępniającego w terminie 14 dni przed
przystąpieniem do ich realizacji. Udostępniający może w tym terminie
wyrazić swój sprzeciw lub zażądać dodatkowych wyjaśnień.
11. Udostępnienie Nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 Umowy, jest
nieodpłatne z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Umowy.69

69

Dostęp do budynku polegający na umożliwieniu wybudowania przez Operatora własnej
instalacji telekomunikacyjnej jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem zwrotu kosztów poniesionych
w związku z tym przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości. Nie
dotyczy to elementów dostępu do budynku polegających na korzystaniu przez Operatora z
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§ 2. Oświadczenia Stron
1.

Operator oświadcza, że:
a) prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie przepisów
Ustawy
i
uzyskał
wpis
do
rejestru
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej pod numerem .....................................
b) sytuacja prawna Operatora stwierdzona aktualnym odpisem z
właściwego rejestru przedsiębiorców od chwili jego wydania do chwili
obecnej nie zmieniła się oraz nie zostały podjęte żadne czynności
mające na celu zmianę tej sytuacji, w szczególności nie zostało wszczęte
wobec Operatora postępowania upadłościowe lub likwidacyjne,
c) używany przez Operatora urządzenia spełniają wszystkie normy
bezpieczeństwa i posiadają stosowne certyfikaty,
d) zainstalowane urządzenia nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo
Abonentów i pozostałych mieszkańców budynków oraz nie będą
powodowały zakłóceń innych urządzeń,
e) stosowane przez Operatora rozwiązania techniczne będą umożliwiały
kolokację urządzeń telekomunikacyjnych sieci innych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych.
2. Udostępniający oświadcza, że:
a) posiada tytuł prawny do Nieruchomości, umożliwiający wyrażenie zgody
na instalację Sieci, lub jest uprawniony do zarządzania nieruchomością
oraz posadowionym na niej budynkiem na podstawie ………………... i
wykonał wszelkie czynności niezbędne dla zgodnego z prawem zawarcia
niniejszej umowy,
b) nie toczy się przeciwko Udostępniającemu postępowanie egzekucyjne,
upadłościowe, likwidacyjne ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób
mogłoby wyłączyć bądź ograniczyć ważność, bądź skuteczność
zobowiązań będących przedmiotem niniejszej Umowy,
c) nie występują okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy
użytkowania wieczystego Nieruchomości, o których mowa w art. 240
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r.
poz. 121ze zm., zwanej dalej „KC”) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.
518 ze zm.),
d) nie została zawarta żadna umowa, której przedmiotem jest sprzedaż lub
wydzierżawienie całości lub części Nieruchomości albo oddanie ich do

istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kanalizacji kablowej lub kabla, będących
własnością innego podmiotu, a także związanych z nim usług i udogodnień.
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korzystania osobie trzeciej, co uniemożliwiłoby realizację niniejszej
Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy umów, których stroną jest
Udostępniający, a które zobowiązują go do wybudowania budynków na
Nieruchomości, ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia
ich własności na rzecz przyszłych właścicieli.
§ 3. Prawa i obowiązki Operatora
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Operator zobowiązuje się do wykonania instalacji Sieci, o której mowa w §
1 ust. 2, w taki sposób, aby zarówno prace instalacyjne jak i sama Sieć nie
uniemożliwiały racjonalnego korzystania z Nieruchomości.
Wszelkie prace instalacyjne i/lub przebudowy związane z Siecią
wykonywane są przez Operatora na własny koszt i nie obciążają
Udostępniającego.
Operator odpowiada za szkody wynikające bezpośrednio z prac związanych
z instalacją, eksploatacją, rozbudową, konserwacją, naprawą lub wymianą
Sieci.
Operator zobowiązuje się do dokonywania okresowych przeglądów
technicznych Sieci oraz usuwania ewentualnych awarii zgodnie z zasadami
określonymi w umowach z Abonentami oraz w § 7 niniejszej Umowy.
Udostępniający nie będzie utrudniał ani uniemożliwiał wykonywania przez
Operatora okresowych przeglądów oraz usuwania ewentualnych awarii
przez okres władania przez Udostępniającego Nieruchomością, a w miarę
potrzeb będzie uczestniczył w takich przeglądach.
Operator zobowiązuje się do pokrywania kosztów zużycia energii
elektrycznej przez urządzenia Operatora, stanowiące element Sieci.
Rozliczenia za zużytą energię elektryczną nastąpią:
a) w sposób ryczałtowy, uzgodniony przez strony z uwzględnieniem
znamionowej mocy urządzeń Operatora instalowanych na
Nieruchomości lub na podstawie wskazań podliczników. Rozliczenia
będą następowały w oparciu o wystawione przez Udostępniającego
faktury VAT, a termin płatności faktury Strony ustalają na 14 dni od
dnia jej otrzymania przez Operatora, lub
b) na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Operatorem a
zakładem energetycznym, w przypadku, gdy Operator dokona budowy
własnego przyłącza energetycznego z własnym układem pomiarowym.
Operator zobowiązany jest do prowadzenia prac instalacyjnych oraz
konserwacyjnych swoich urządzeń stanowiących elementy Sieci w sposób
nie kolidujący z innymi instalacjami znajdującymi się na Nieruchomości
oraz nie powodując ich uszkodzenia bądź wadliwego działania.
Udostępniający wyraża zgodę na wykonywanie prac instalacyjnych i
konserwacyjnych przez wybranego przez Operatora wykonawcę.
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Operator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i
przeciwpożarowych w trakcie prowadzonych prac instalacyjnych,
konserwacyjnych oraz eksploatacji Sieci.
9. Operator przekaże każdorazowo Udostępniającemu dokumentację
wprowadzanych zmian w Sieci. Przekazaniu podlegają również inne
dokumenty i decyzje dotyczące budynku, związane z działaniami Operatora,
a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji Sieci oraz
opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych
związanych z wykonaniem i eksploatacją Sieci. Powyższy obowiązek nie
dotyczy instalacji w lokalach Abonentów.
10. Operator zobowiązany jest do utrzymywania porządku, w tym sprzątania w
czasie prowadzenia prac i uprzątnięcia miejsca wykonywania prac po
wykonanych pracach instalacyjnych lub konserwacyjnych, przywrócenia
stanu poprzedniego oraz do pokrycia wszelkich kosztów powstałych na
skutek prowadzonych prac, w szczególności z tytułu zużycia energii
elektrycznej, wody.
11. Po zainstalowaniu Sieci Operator przekaże Udostępniającemu dokumentację
powykonawczą sporządzoną przez Operatora.
12. Sieć, w tym wszelkie urządzenia, kable i inne elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej zainstalowane lub wybudowane przez Operatora lub na
jego koszt na terenie Nieruchomości, stanowić będą własność Operatora
zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
13. Operator
zobowiązuje
się
do
każdorazowego
informowania
Udostępniającego o przypadkach udostępnienia Sieci innym
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celu świadczenia przez nich usług
telekomunikacyjnych w oparciu o udostępnione elementy Sieci w terminie
30 dni od dnia zawarcia umowy o to udostępnienie. Operator ponosi
względem Udostępniającego pełną odpowiedzialność za działania
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którym udostępnił swoją Sieć, chyba
że ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni zawarli odrębne umowy o dostęp do
budynku z Udostępniającym.
14. Operator zobowiązuje się do zabezpieczenia Sieci przed ingerencją osób
nieuprawnionych.
8.

§ 4. Prawa i obowiązki Udostępniającego

1.

Udostępniający zobowiązuje się do zapewnienia Operatorowi możliwości
instalacji Sieci lub przyłączenia jej do istniejącej na Nieruchomości instalacji
wewnętrznej telekomunikacyjnej, świadczenia usług telekomunikacyjnych,
zapewnienia Operatorowi możliwości eksploatacji, przebudowy i
konserwacji Sieci, zapewnienia możliwości korzystania z energii
elektrycznej oraz przeprowadzenia innych niezbędnych prac i instalacji
209

ZAŁĄCZNIKI

urządzeń, w szczególności wskazanych w § 1 ust. 8 Umowy. Udostępniający
zobowiązuje się współdziałać z Operatorem w zakresie niezbędnym do
należytego i prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
2. Warunki dostępu do Nieruchomości w celu realizacji prac, o których mowa
w ust. 1, Strony uzgodnią w trybie roboczym w terminie 3 Dni Roboczych
od dnia przedłożenia Udostępniającemu przez Operatora informacji o
zamiarze przystąpienia do ich realizacji.
3. W przypadku gdy Operator zdecyduje się na wybudowanie nowego
przyłącza elektroenergetycznego dla swoich urządzeń, Udostępniający
udzieli zgody na wybudowanie przez Operatora na swój koszt
samodzielnego przyłącza elektroenergetycznego oraz zobowiązuje się do
udostępnienia Nieruchomości w celu wykonania tego przyłącza.
4. W przypadku przekazania zarządzania lub przeniesienia własności
Nieruchomości bądź jej części innemu podmiotowi, Udostępniający
zobowiązuje się przekazać informacje o prawach Operatora wynikających z
niniejszej Umowy i zobowiązuje się do zawarcia w umowie z tym
podmiotem klauzuli, na mocy której podmiot ten zobowiąże się przestrzegać
warunków niniejszej Umowy i zapewnić jej dalsze należyte wykonanie,
bądź wstąpi do Umowy w miejsce Udostępniającego. Podobna informacja
oraz zobowiązanie do zawarcia klauzuli będzie miało zastosowanie, w
przypadku wyodrębniania własności poszczególnych lokali lub wydzielania
z Nieruchomości działek stanowiących osobne nieruchomości i
przenoszenia ich własności.
5. Udostępniający wyraża swoją nieodwołalną zgodę na udostępnienie przez
Operatora w przyszłości swojej Sieci innym przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym w celu świadczenia przez nich, za pośrednictwem Sieci
Operatora, usług na rzecz Abonentów. Powyższa zgoda w szczególności
dotyczy udostępnienia przez Operatora innym przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym miejsca w swojej kanalizacji kablowej oraz całości lub
części kabla.
6. Udostępniający zobowiązuje się do udostępnienia Operatorowi istniejącej
instalacji wewnętrznej telekomunikacyjnej, jeśli nie przeszkodzi to w
świadczeniu za pomocą tej instalacji wewnętrznej telekomunikacyjnej
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Udostępniającego lub innego
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.
7. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Sieci
Operatora, które zostały wywołane przez podmioty trzecie, z zastrzeżeniem
art. 429 KC.
8. Udostępniający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Operatora w przypadkach naruszenia integralności Sieci przez osoby
nieuprawnione.
§ 5. Poufność
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1.

2.
3.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, nie udostępniania
osobom trzecim bez zgody drugiej Strony i niewykorzystywania w inny
sposób niż do celów realizacji niniejszej Umowy, jakichkolwiek informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Dotyczy to
zwłaszcza obowiązku Udostępniającego zachowania w tajemnicy danych
dotyczących Sieci, instalacji i urządzeń, które zostaną zainstalowane przez
Operatora na podstawie Umowy. Przedmiotowe zobowiązanie nie
obowiązuje, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynika z
przepisów powszechnie obowiązujących.
Informacje dotyczące Sieci stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje także po rozwiązaniu
Umowy.
§ 6. Cesja

Udostępniający wyraża swą bezterminową i bezwarunkową zgodę na dokonanie
przez Operatora cesji wszystkich jego praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na inny podmiot posiadający status przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego, który na podstawie dokonanej cesji wchodzi we wszystkie
prawa i obowiązki Operatora. Warunkiem skuteczności cesji jest
poinformowanie Udostępniającego, na piśmie pod rygorem nieważności o
dokonanej cesji. W takim wypadku cesję uznaje się za skuteczną z dniem
poinformowania Udostępniającego o jej dokonaniu.
§ 7. Usuwanie Awarii
1.

2.

3.

W przypadku wystąpienia Awarii rozumianej jako stan techniczny Sieci lub
jej elementów uniemożliwiający lub poważnie ograniczający świadczenie
usług telekomunikacyjnych, Udostępniający zapewni Operatorowi
każdorazowy dostęp do Nieruchomości w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do usunięcia Awarii.
O fakcie wystąpienia Awarii każda ze Stron ma obowiązek w terminie 30
minut od wykrycia Awarii poinformowania telefonicznie drugiej strony za
pośrednictwem poniższych punktów kontaktowych: Udostępniający
............................, Operator ……………..........
Informacja o wystąpieniu Awarii oraz o przyjęciu zgłoszenia wystąpienia
Awarii będą niezwłocznie potwierdzane za pośrednictwem korespondencji
e-mail na adresy, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy lub na adres
pocztowy albo numer fax.
§ 8. Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie

1.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Operator może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a w trybie
natychmiastowym w razie rażącego naruszania przez Udostępniającego
niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza uniemożliwienia lub utrudnienia
Operatorowi wykonania instalacji Sieci na Nieruchomości oraz jej
prawidłowej eksploatacji. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej oraz
uzasadnienia pod rygorem nieważności.
Udostępniający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym
w przypadku utraty przez Operatora przymiotu przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego.
Udostępniający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym
w przypadku korzystania przez Operatora z Nieruchomości niezgodnie z
niniejszą Umową, niszczenia Nieruchomości, uporczywego naruszania
zasad współżycia społecznego i spokoju mieszkańców oraz naruszenia przez
Operatora bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy i nie
zaprzestania tych naruszeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania
stosownego pisemnego wezwania. Wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej i uzasadnienia pod rygorem nieważności.
W razie niezasadnego rozwiązania Umowy przez Udostępniającego lub jej
rozwiązania przez Operatora w trybie natychmiastowym z przyczyn
dotyczących Udostępniającego, Udostępniający pokryje udokumentowane
koszty zarówno instalacji Sieci jak i samej Sieci, o ile nie zostanie ona
usunięta przez Operatora, a w razie jej usunięcia z uwzględnieniem wartości
odzyskanych przez Operatora materiałów i urządzeń oraz naprawi powstałą
szkodę.
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Operator będzie miał prawo, a na żądanie
Udostępniającego obowiązek, odinstalować w terminie 30 dni elementy
Sieci stanowiące jego własność, doprowadzając Nieruchomość do stanu
poprzedniego z uwzględnieniem jej normalnego zużycia związanego z
celem niniejszej Umowy lub, jeśli Udostępniający wyrazi taką wolę,
dokonać sprzedaży elementów Sieci Udostępniającemu albo innemu
Operatorowi lub pozostawić urządzenia telekomunikacyjne i inne elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej na Nieruchomości.
W przypadku gdy Operator nie odinstaluje elementów swojej Sieci w
terminie, o którym mowa w ust. 6, Udostępniający ma prawo dokonania tej
deinstalacji na koszt i ryzyko Operatora.
§ 9. Postanowienia końcowe

1.
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Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami w związku z
realizacją niniejszej Umowy, Strony będą rozwiązywać w pierwszej
kolejności w sposób polubowny. W razie niemożliwości osiągnięcia
porozumienia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, spór zostanie
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poddany rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny. Uprawnienia te
nie naruszają prawa stron do wystąpienia do Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej o rozstrzygnięcie sporu związanego ze zmianą niniejszej
Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają
postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
zwłaszcza KC.
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami związana z realizacją Umowy
będzie kierowana w drodze korespondencji pocztowej, lub za
pośrednictwem korespondencji e-mail na adresy: a)
Operator:…………………b) Udostępniający:…………………..
5. Każda ze stron zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie o
zmianie adresów do korespondencji pocztowej lub elektronicznej, o
których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

Umowa udostępnienia nieruchomości
Umowa udostępnienia nieruchomości
zawarta
w
dniu………………..
w
…………………………….
pomiędzy:………………………….
z
siedzibą
w…………………………………, ul……………………..…………………..
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……………..…… pod numerem …………….; REGON …………….., NIP
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………………..; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
………………………….. zł, zwanym dalej Operatorem lub Stroną w imieniu,
której działa:
………………………………………………………………………….. …………………………………………………..
na
podstawie
pełnomocnictwa Nr ………………………… z dnia ………………… r.,
które nie zostało odwołane.
a,
……………………………………………………………………………
………………………………
Zamieszkałym…….....................................................................................
................................
legitymującym się dowodem osobistym nr...............................wydanym
przez ……….…........,
tel. stacjonarny*……………..……; tel. kom.* ………………………. .
a,
……………………………………………………………………………
…………............................
z siedzibą w...............................................................................................
reprezentowanym
przez
……………………………………………………………………………
na podstawie
……………………………………………………………………………
………...…*)
zwanym w dalszej treści umowy Właścicielem lub Stroną.
§1
Właściciel oświadcza, że posiada prawo własności*), współwłasności*),
użytkowania wieczystego* ) władania nieruchomością*) - działki o numerach
ewidencyjnych
.................................
obręb…………..,
położonej
w
............................................................przy ulicy ........................
i oświadcza, że posiada wypis z rejestru gruntów i odpis z księgi wieczystej.
§2
214

ZAŁĄCZNIKI

Operator działając na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 7 maja 2010r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106 poz. 675 z
dnia 16 czerwca 2010r.) stwierdza, że w celu umieszczenia Urządzeń, opisanych
w § 3 ust. 1 zachodzi konieczność wejścia na teren nieruchomości i prowadzenia
robót budowlano-montażowych.
§3
1. Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę udostępnienie Operatorowi części
nieruchomości opisanej w § 1 celem posadowienia tamże przez Operatora
następujących urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:












szafy telekomunikacyjnej sztuk………70*),
przyłącza energetycznego o dł. ……….*),
kanalizacji teletechnicznej o dł. ……… *),
kabla teletechnicznego doziemnego o dł. …………*),
rurociągu ziemnego dla kabla o dł. ………..*),
studni teletechnicznej sztuk…….*),
słupa sztuk……*)
napowietrznej linii słupowej o dł. ………*),
podwieszenie kabla na istniejącej linii o dł. ……*),
przyłącze do budynku o dł. ………….*),
zakończenie sieci rozdzielczej skrzynką teletechniczną w/na budynku przy
ul. ………………nr………w …………………………………….*)

zwanych w dalszej części umowy Urządzeniami.
2. Właściciel oświadcza, że zapoznał się ze szkicem sytuacyjnym dotyczącym
realizowanej inwestycji i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
3.Operator powiadomi Właściciela o terminie prowadzenia robót na
nieruchomości określonej w § 1.
4. Operator oświadcza, że doprowadzi teren do stanu pierwotnego niezwłocznie
po zakończeniu robót.
5.Wszelkie koszty zawiązane z budową i utrzymaniem Urządzeń, o których
mowa w ust. 1 ponosi Operator.
§4

70

*) niepotrzebne skreślić

215

ZAŁĄCZNIKI

Właściciel oświadcza, że nie będzie dochodził od Operatora w chwili obecnej i
w przyszłości żadnych roszczeń finansowych z tytułu umieszczenia na
nieruchomości określonej w § 1 umowy Urządzeń.
§5
1.

2.
3.

4.

5.

Właściciel zobowiązuje się udostępnić przedstawicielowi Operatora
każdorazowo wstęp na teren nieruchomości wymienionej w § 1 celem
przeprowadzenia planowych konserwacji, naprawy, modernizacji, wymiany
lub rozbudowy Urządzeń.
Za wynikłe z tych czynności ewentualne szkody każdorazowo będzie
wypłacane odszkodowanie.
Zakres szkód zostanie ustalony w formie protokołu podpisanego przez
Strony. Protokół ten stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości
ewentualnego odszkodowania za szkody nie naprawione w trybie § 3 ust. 4.
W przypadku sporu co do wysokości odszkodowania lub zakresu nie
usuniętych szkód, wysokość odszkodowania określi niezależny
rzeczoznawca majątkowy. Koszt ekspertyzy rzeczoznawcy majątkowego
ponosi Operator.
O terminie wykonania prac, o których mowa w ust. 1 Właściciel zostanie
powiadomiony na 7 dni przed rozpoczęciem robót, przy czym usuwanie
awarii może odbywać się bez konieczności zachowania terminu
powiadomienia, jednak po powiadomieniu Właściciela.
§6

Niniejsza umowa obowiązuje na czas pozostawania urządzeń Operatora na
nieruchomości Właściciela i wiąże również następców prawnych Stron umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednio przepisy art. 305.1 do 305.4 Kodeksu Cywilnego(Dz.U. z 2014,
poz.121 ze zm.), Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 243ze zm.) oraz Ustawy z dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. – Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675
ze zm.).
§8

216

ZAŁĄCZNIKI

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
dla Właściciela, a trzy dla Operatora.
§9
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) Szkic sytuacyjny – ze strony Operatora
2) Wypis z rejestru gruntów/Odpis z Księgi Wieczystej – ze strony Właściciela
3)…………………………………………………………..
4)…………………………………………………………..
5)…………………………………………………………..
Koszty pobrania potrzebnych dokumentów pokrywa Operator.

(data i podpis)

podpis
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Umowa udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej osiedla
mieszkaniowego
Umowa udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej osiedla
mieszkaniowego
UMOWA Nr .........................

zawarta w dniu ................... w Warszawie pomiędzy:
Stowarzyszeniem Mieszkańców/Wspólnota Mieszkaniowe
....................................................,
KRS ............................................, NIP ..................., REGON
....................................., zwane w dalszej treści umowy Udostępniającym,
reprezentowane przez:
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
działające
w
imieniu
i
na
.........................................................,

rzecz

mieszkańców

a
firmą
..............................................................................,
.....................................,

rej.

Osiedla
……

NIP ......................................, REGON .................................. , wpisaną do
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (prowadzonym przez UKE) pod
numerem .............., zwaną w dalszej treści umowy Operatorem, w imieniu
której działa:
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
o następującej treści:
§ 1. Cel i przedmiot umowy
Celem umowy jest ustalenie zakresu i zasad udostępnienia Operatorowi
współdzielonego miejsca (kolokacji) w osiedlowej infrastrukturze
telekomunikacyjnej, umożliwiającej doprowadzenie przyłączy kablowych od
publicznej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej - do wszystkich użytkowników
końcowych osiedlowej infrastruktury telekomunikacyjnej.
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§ 2. Postanowienia ogólne
1. Użyte pojęcia oznaczają:
a) osiedlowa infrastruktura telekomunikacyjna, zwana dalej także
infrastrukturą - jest to zainstalowany i połączony pod względem
technicznym i funkcjonalnym układ jej elementów: kanalizacji, studni i
szaf kablowych, zapewniających dostęp kablowy od studni dostępowej
przed osiedlem - do puszek instalacyjnych na ścianie budynków
poszczególnych użytkowników. Plan osiedlowej infrastruktury
telekomunikacyjnej zawiera załącznik nr 1 do umowy.
b) studnia dostępowa - pierwsza, dostępna dla wszystkich publicznych
operatorów telekomunikacyjnych, studnia kablowa, oznaczona na planie
infrastruktury (zał. 1) jako PW2;
c) studnie pośrednie - wszystkie studnie na terenie osiedla, z których
wyprowadzone są rurociągi kablowe do poszczególnych użytkowników
końcowych. Zgodnie z planem infrastruktury (zał. 1) są to studnie
oznaczone jako PW2 oraz PW4 - PW10;
d) urządzenia Operatora, zwane dalej także urządzeniami - kable
światłowodowe, złącza kablowe, stelaże zapasu kabla i inne urządzenia
telekomunikacyjne,
umożliwiające
świadczenie
usług
telekomunikacyjnych przez Operatora;
e) użytkownicy końcowi osiedlowej infrastruktury telekomunikacyjnej
- mieszkańcy osiedla, którzy współfinansowali budowę infrastruktury
osiedlowej. Mieszkańcy niepodłączeni aktualnie do osiedlowej
infrastruktury telekomunikacyjnej, mogą uzyskać taki dostęp po
wykonaniu niezbędnych, uzupełniających prac budowlanych,
związanych z doprowadzeniem rurociągu kablowego do ich budynku, ale
po dokonaniu pełnej zaległej wpłaty instalacyjnej na rzecz wykonawcy
infrastruktury. Wykaz użytkowników osiedlowej infrastruktury
telekomunikacyjnej podano w załączniku nr 2.
2. Udostępniający działa zgodnie ze swoim statutem ..................

§ 3. Okres obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje na czas pozostawania urządzeń Operatora w osiedlowej
infrastrukturze telekomunikacyjnej i wiąże również następców prawnych stron
umowy. Zakończenie umowy następuje na wniosek Operatora.
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§ 4. Podstawowe zasady i warunki udostępnienia osiedlowej
infrastruktury telekomunikacyjnej
1. Strony zgodnie oświadczają, że dokonały wzajemnych ustaleń co do miejsca
i sposobu umieszczenia urządzeń Operatora w osiedlowej infrastrukturze
telekomunikacyjnej i nie wnoszą do nich zastrzeżeń. Rozmieszczenie
urządzeń Operatora oraz wszelkie niezbędne aspekty techniczne zawiera zał.
nr 3 „Instalacja telekomunikacyjna Operatora”.
2. Zobowiązania Operatora:
a) Operator oświadcza, że będzie wykorzystywał udostępnioną osiedlową
infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z jej przeznaczeniem i nie
będzie dokonywał żadnych samodzielnych zmian, ani rozbudów oraz
wszelkie działania będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i dobrymi praktykami w branży telekomunikacyjnej
(teletechnicznej); wszelkie prace mogą być prowadzone wyłącznie po
każdorazowym uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela
Udostępniającego;
b) dostosowanie infrastruktury do potrzeb Operatora może być wykonane
wyłącznie w uzgodnieniu z Udostępniającym;
c) Operator przywróci stan pierwotny infrastruktury i jej otoczenia oraz
naprawi wszelkie szkody wyrządzone na rzecz Udostępniającego lub
innych podmiotów współkorzystających z osiedlowej infrastruktury
telekomunikacyjnej i osób trzecich;
d) Operator oświadcza, że jest właścicielem urządzeń oraz że są one wolne
od wad fizycznych i prawnych; urządzenia przez cały okres trwania
umowy pozostają własnością Operatora;
e) Operator oznaczy jednoznacznie wszystkie swoje kable (nr kabla/data
instalacji i nazwa Operatora), instalowane w kanalizacji teletechnicznej
Udostępniającego;
f) Operator udostępni innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wolne
włókna światłowodowe na trasie od studni dostępowej przed osiedlem,
lub innych studni pośrednich na terenie osiedla - do lokalu użytkownika
końcowego na zasadzie nieograniczonego dostępu do lokalnej pętli
abonenckiej. Rozliczenie finansowe pomiędzy przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi jest poza zakresem niniejszej Umowy;
g) Operator będzie przekazywał Udostępniającemu do dnia 15 lutego
coroczne sprawozdania za ubiegły rok z wykorzystywania osiedlowej
infrastruktury telekomunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
liczby aktywnych odbiorców usług;
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h) po zakończeniu umowy, Operator zdemontuje na własny koszt
zainstalowane przez siebie urządzenia lub uzgodni z Udostępniającym
ich przekazanie na rzecz Udostępniającego;
3. Udostępniający zobowiązuje się do:
a) udostępniania Operatorowi dostępu do osiedlowej infrastruktury
telekomunikacyjnej celem przeprowadzenia instalacji, naprawy,
konserwacji, modernizacji, wymiany lub demontażu urządzeń; wszelkie
prace mogą być prowadzone wyłącznie po każdorazowym uzgodnieniu i
pod nadzorem przedstawiciela Udostępniającego;
b) niezwłocznego zgłaszania Operatorowi każdego zauważonego
przypadku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem urządzeń
Operatora;
c) nie dokonywania żadnych samodzielnych napraw urządzeń, ani nie
podejmowania żadnych działań mogących zmienić ustalone warunki
pracy urządzeń.
§ 5. Koszty udostępnienia
1. Dostęp Operatora do osiedlowej infrastruktury telekomunikacyjnej jest
bezpłatny.
2. Wszelkie koszty związane z instalacją, utrzymaniem i demontażem urządzeń
Operatora ponosi on sam.
3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

§ 6. Odpowiedzialność i kary umowne
1. Za wszelkie nieusunięte szkody wyrządzone przez Operatora na rzecz
Udostępniającego lub innych podmiotów współkorzystających z osiedlowej
infrastruktury telekomunikacyjnej, każdorazowo będzie wypłacane przez
Operatora odszkodowanie, pokrywające w całości koszty naprawy lub
przywrócenia stanu pierwotnego infrastruktury i jej otoczenia. Zakres szkód
zostanie ustalony w protokole podpisanym przez strony. Protokół ten
stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. W
przypadku sporu co do wysokości odszkodowania lub zakresu nie usuniętych
szkód, wysokość odszkodowania określi niezależny rzeczoznawca
majątkowy. Koszt ekspertyzy rzeczoznawcy majątkowego ponosi Operator.
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2. Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy (określonym w § 7)
pokrywa Operator. W przypadku sporu co do wysokości tych kosztów,
wysokość odszkodowania określi niezależny rzeczoznawca. Koszt
ekspertyzy rzeczoznawcy ponosi Operator.
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Udostępniający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z
przyczyn leżących po stronie Operatora, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z
niżej wymienionych okoliczności:
a) Operator wykorzystuje osiedlową kanalizację telekomunikacyjną
niezgodnie z zapisami określonymi w niniejszej Umowie lub jej
załącznikach;
b) Operator zakończył świadczenie na rzecz mieszkańców (rezydentów)
osiedla usług telekomunikacyjnych, o czym nie poinformował
Udostępniającego.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Wszelkie zmiany
podczas trwania umowy będą dokonywane w formie aneksów.
2. Zakończenie umowy będzie potwierdzone na piśmie protokołem końcowym.
W przypadku, gdy Operator odmówi lub nie stawi się w ciągu 30 dni na
pisemne wezwanie, Udostępniający może podpisać taki protokół
jednostronnie.
3. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć
polubownie. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, spory
rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Udostępniającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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Wniosek o dostęp do nieruchomości/budynku, w tym do wewnętrznej
instalacji telekomunikacyjnej (kierowany do właściciela,
użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, w tym
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych itp.)
Wytyczne do przygotowania wniosku
o Osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego musi
być prawidłowo umocowana do jego reprezentowania w relacjach z
podmiotem udostępniającym nieruchomość. Do wniosku o udostępnienie
nieruchomości powinno zostać załączone pełnomocnictwo bądź inny
dokument
stwierdzający
upoważnienie
do
reprezentowania
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, tak aby właściciel, użytkownik
wieczysty czy zarządca nieruchomości nie miał wątpliwości co do tego,
kto zwraca się do niego z wnioskiem o zawarcie umowy.
o Wniosek musi precyzyjnie określać nieruchomość, o której udostępnienie
zwraca się przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wnioskodawca powinien
więc wskazać dokładny adres nieruchomości, najlepiej także numer
działki ewidencyjnej oraz, w miarę możliwości, numer księgi wieczystej
prowadzonej dla tej nieruchomości. Stwierdzenie, iż wniosek dotyczy
udostępnienia „wszystkich budynków należących do zasobów spółdzielni
X” albo „nieruchomości na osiedlu Y, którymi zarządza podmiot Z” nie
jest wystarczająco precyzyjne i jego użycie najczęściej świadczy
o tym, że operator nie potrafi stwierdzić, dokładnie w których budynkach
zamierza świadczyć usługi.
o Jeżeli wnioskodawca nie ma pewności, czy podmiot, do którego
kierowany jest wniosek, jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym
albo zarządcą nieruchomości, mogącym zapewnić dostęp do danej
nieruchomości, wówczas powinien w pierwszej kolejności zwrócić się z
prośbą o potwierdzenie, że wniosek został skierowany
do właściwego adresata. Negocjacje prowadzone z niewłaściwym
podmiotem nie tylko nie doprowadzą do zawarcia umowy o dostępie, ale
także nie zostaną uznane za uprawniające operatora do wystąpienia do
Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji zastępującej umowę o
dostępie.
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o Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien wskazać przepis prawa, w
oparciu o który wnosi o zapewnienie dostępu do danej nieruchomości. W
przypadku niewskazania tej informacji może zaistnieć wątpliwość, czy
wniosek dotyczy zapewnienia jednego z dostępów określonych w ustawie
szerokopasmowej bądź Pt, czy też zawarcia umowy w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu.
o Wniosek powinien określać zakres inwestycji, którą zamierza
zrealizować operator. W szczególności zaś oznacza to konieczność
określenia, czy Operator przewiduje wykorzystanie istniejących na
nieruchomości elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, czy też
planuje świadczyć usługi wyłącznie przy użyciu przyłącza
telekomunikacyjnego i instalacji telekomunikacyjnej, które dopiero
wykona. Jeżeli przedsiębiorca zamierza wykonać nową infrastrukturę
telekomunikacyjną
na nieruchomościach, to powinien przedstawić przynajmniej zarys
planowanych prac oraz wskazać technologię, w jakiej zostanie wykonana
ta infrastruktura. Określenie technologii może mieć szczególne znaczenie
dla udostępniającego, który posiada informacje na temat infrastruktury
telekomunikacyjnej już istniejącej na nieruchomości i jest w stanie
zasugerować operatorowi wykorzystanie przynajmniej niektórych jej
elementów.
o W celu udokumentowania faktu rozpoczęcia negocjacji, operator
powinien posiadać potwierdzenie odbioru wniosku przez drugą stronę.
Przykładowo, jeżeli wniosek składany jest na piśmie i przesyłany pocztą,
wówczas przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien dysponować
zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Inne elementy wniosku istotne dla efektywnego prowadzenia negocjacji
o Do wniosku powinien zostać załączony projekt umowy o dostępie, której
ostateczną treść strony powinny ustalić w trakcie prowadzonych
negocjacji. Choć przepisy ustawy szerokopasmowej nie nakładają
obowiązku przedstawienia przez operatora takiego projektu, to
niewątpliwie jego sporządzenie i zaprezentowanie drugiej stronie już na
wstępie negocjacji pozwoli szybko określić ewentualne kwestie sporne.
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o Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien poinformować podmiot
udostępniający nieruchomość o 30-dniowym terminie na zawarcie
umowy o dostępie oraz wyjaśnić, że nie zawarcie tej umowy w tym
terminie, niepodjęcie negocjacji lub złożenie przez udostępniającego
wyraźnego oświadczenia o odmowie zawarcia umowy może skutkować
wystąpieniem przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do Prezesa
UKE z wnioskiem o wydanie decyzji zastępującej umowę.
o Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien zaproponować drugiej
stronie stosowanie metody komunikacji, która zapewni najbardziej
efektywny i najszybszy sposób zgodnego określenia warunków dostępu
operatora do danej nieruchomości.
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Wzór wniosku o dostęp do Prezesa UKE
………………… dnia………..
Prezes UKE
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
Dane przedsiębiorcy wnioskującego o dostęp:
………………………………
………………………………
Dane podmiotu zobowiązanego do udzielenia dostępu:
………………………………
………………………………
Działając w imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego …….(dalej „PT”),
pełnomocnictwo w załączeniu, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 w związku
z art. 19 – 24 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880, dalej „ustawa
szerokopasmowa”) składam wniosek o wydanie przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) decyzji ustalającej warunki
dostępu do nieruchomości położonej przy ulicy ……….…. w ……………...,
województwo …………………., powiat ……………., gmina ……………..,
obejmującej działkę ew. nr ……………., dla której Sąd ……….… w …….…….
…….. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem
……………..…, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości
oznaczonego numerem ………… w celu zapewnienia telekomunikacji w
budynku. Negocjacje w sprawie dostępu do Nieruchomości, która stanowi
własność …………., zostały przeprowadzone z zarządca nieruchomości, tj. z
…………………………………………………………………………….…
Przedmiotem dostępu do budynku będzie umożliwienie PT:
a. doprowadzenia
do
budynku
przyłącza
telekomunikacyjnego
w
postaci……………………………………………………………………………
……………………………………………………………...……,
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b. wykonania instalacji
telekomunikacyjnej
budynku w
technologii
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…..
zgodnie z załączonym do wniosku projektem umowy o dostępie.
Uzasadnienie faktyczne i prawne wniosku:
1. Informacje o przeprowadzeniu negocjacji z podmiotem zobowiązanym (w
tym przypadku z zarządcą), termin rozpoczęcia negocjacji (załączyć dowód
potwierdzający odbiór wniosku PT skierowanego do zobowiązanego do
udzielenia dostępu), wskazanie zakresu żądania PT wyrażonego w toku
negocjacji, który powinien pokrywać się z przedmiotem wniosku do Prezesa
UKE.
2. Wskazanie dokładnie na czym ma polegać inwestycja PT.
3. Informacja o istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej w budynku i na
nieruchomości.
4. Uzasadnienie wniosku w świetle przepisów ustawy szerokopasmowej.
Załączniki:
1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Projekt umowy o dostępie.
3. Wstępny projekt infrastruktury telekomunikacyjnej / opis techniczny
planowanej inwestycji.
4. Dokumentacja prowadzonych negocjacji.
5. Materiały dokumentujące kontakt PT z innymi przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi posiadającymi infrastrukturę na nieruchomości/
budynku.
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