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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna branży torowej dla 

zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej toru dojazdowego do bocznicy PCC 

Rokita w Brzegu Dolnym 

1.2. Cel i zakres opracowania  

Opracowanie swym zakresem obejmuję rozbudowę układu torowego bocznicy PCC Rokita w 

Brzegu Dolnym obejmującą budowę toru dojazdowego, wydłużenie istniejących torów i dobudowę toru 

dostawczego. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie Gminy i Miasta Brzeg Dolny 

w województwie dolnośląskim.  

Celem projektu jest : 

− spełnienie wymagań określonych w istniejących lub opracowywanych przepisach dotyczących 

interoperacyjności, w tym podstawowo z Ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 

r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz Dyrektywy nr 008/57/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we 

Wspólnocie (z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,  

− przebudowa układu torowego wraz z przyległą bocznicy PCC Rokita, przy uwzględnieniu już 

wykonanych bądź realizowanych równoległych inwestycji  

Zgodnie z zleceniem Zamawiającego należy opracować dokumentację projektową obejmującą koncepcję w 

skład której wchodzą następujące zadania: 

A. dodatkowy tor kolejowy dobudowany możliwie blisko toru zdawczo – odbiorczych PCC ROKITA S.A. 

prowadzący przez zakład chemiczny PCC Rokita S.A. równoległy do toru nr 152 z wpięciem do 

istniejącego toru nr 156 wraz z rozjazdami oraz identyfikacją występujących kolizji i koncepcja ich 

rozwiązania (Biuro Projektów uzyska informacje o kolizjach, warunki techniczne przebudowy i 

przedstawi szacunkowe koszty przebudowy kolizji bez przedstawiania rozwiązań projektowych 

usuwania kolizji) 

B. tor kolejowy omijający zakład chemiczny PCC Rokita S.A. tj. wyjście z torów zdawczo – 

odbiorczych  poprzez stor składu węglowego nr 106, wzdłuż ul. Urazkiej z przecięciem ul. 

Grenadierów i dalej łukiem w lewo z ominięciem terenu Ekologistyki przez obszar lasów 

Państwowych z możliwością wpięcia w układ torowy od strony PN (okolice budynku biurowego) 

odstawczego o długości ok 650 – 700 mb. Wybudowanie dodatkowo toru z zapewnieniem wjazdu 

pociągów o długości minimum 600 mb z każdego z torów  terminalowych w kierunku nowego toru i 

odwrotnie. 

C. przebudowa głowicy kolejowej Terminala Kontenerowego od strony PN ( okolice budynku biurowego 

) uwzględniająca: 

− wydłużenie toru kolejowego nr 138 do długości 600 - 700 mb, z umożliwieniem wjazdu na każdy 

tor tj. nr 134, 135, 136, 137 i 138 wraz z zapewnieniem dojazdu do lokomotywy manewrowej z 

każdego z torów 134 do 138 przy zachowaniu skrajni dla suwnicy.  

− realizację przeładunków suwnicą na odcinku 600 m (zasięg spreadera)  na  torach 

(134,135,136, ewentualnie 137), a tory 137, 138 jako tory manewrowo- parkingowe o 

długościach umożliwiających odstawienie składu do 600 mb  Fundament oraz tor podsuwnicowy 

ulokowany będzie pomiędzy torem kolejowym nr. 135 a 136. 
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− połączenie rozjazdami na środku długości torów 136 i 137 analogicznie jak tory nr 134 i 135 

− wybudowanie toru odstawczego pomiędzy głowicą od strony PN a torem dojazdowym opisanym 

w pkt b lub równolegle do tego toru o długości ok 650 - 700 mb umożliwiającego minięcie się 

pełnych składów pociągowych wraz z lokomotywą (600 mb + lokomotywa) 

 

1.3. Materiały wyjściowe  

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano następujące przepisy i materiały wyjściowe: 

− Mapę sytuacyjno-wysokościową terenu 

− Projekt zagospodarowania terenu dla budowy i rozbudowy torów bocznicy PCC Rokita  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 987 z późn. zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744); 

− Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. Nr 86 poz. 789 z 2003 r.; z 

późniejszymi zmianami z 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92 z 2004 r. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 25 poz. 150 z 2008 r. j.t. 

z późniejszymi zmianami. 

− Id - 1 ( D1 )Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. 

− Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru 

z wychylnym pudłem). Warszawa 2010 r. 

− Opinia Geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża terenu 

− Wizja w terenie 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Bocznica CC Rokita  zlokalizowana jest w Brzegu Dolnym w województwie dolnośląskim, około 40 km 

od Wrocławia. Bocznica PCC Rokita służy do obsługi transportu i zaopatrzenia firm z zakresu przemysłu 

chemicznego wchodzących w skład grupy PCC Rokita SA. 

Bocznica połączona jest ze stacją Brzeg Dolny rozjazdami nr 9 i 101. W stanie istniejącym wjazd i wyjazd z 

bocznicy na Stacje Brzeg Dolny nie jest możliwy bez zmiany kierunku jazdy pociągu.  

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie przewozów po torze dojazdowym PCC Rokita w 2019 r. 
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2.1. Warunki geotechniczne 

Dla opracowania przedmiotowej Koncepcji wykonano opinię geotechniczną określającą warunki  gruntowo-

wodne w terenie objętym inwestycją. Dla jej potrzeb na badanym terenie wykonano otwory geotechniczne 

w celu stwierdzenia poszczególnych warstw gruntów.  Podłoże na terenie inwestycji stanowią w większości 

nasypy budowlane posadowione na piaskach. Zwierciadła wód podziemnych znajdują się na głębokościach 

ok. 2,30 m.  

Ze względu na charakter inwestycji oraz proste warunki geotechniczne inwestycję zalicza się do I kategorii 

geotechnicznej wg. Rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. 

 

3. STAN PROJEKTOWANY  

Dla celów projektowych zostało przyjęte zwiększenie obciążenia przewozami  toru dojazdowego do 2,6 mln 

ton/rok. Dopuszczalna prędkość pojazdów kolejowych wynosi 25 km/h. 

3.1. SYTUACJA RUCHOWA 

3.1.1. Zadanie A 

Rozbudowa układu torowego o tor komunikacyjny równoległy do toru nr 152 i włączający się w ślad 

istniejącego toru nr 156. Umożliwi to wjazd i wyjazd z stacji Brzeg Dolny na grupę torów zdawczo-

odbiorczych PCC Intermodal jednocześnie ograniczając krzyżowanie się przebiegów wykonywanych przez 

Zamawiającego  z przebiegami wykonywanymi przez PCC Rokita. 

Ponad to w ramach zadania projektuje się również: 

• wymianę nawierzchni na przejeździe  w km 0+113,05 

• przebudowę przejazdu w km 0+661,01 w związku z dobudową toru 156     

• rozbiórkę przejścia dla pieszych w km 0+862,98 i przeniesienie w km 0+867,71  

• przebudowę istniejących estakad kolidujących z zaproponowaną w niniejszej koncepcji geometrią 

układu torowego 

• zabudowę murów oporowych w miejscach dużej różnicy wysokościowej pomiędzy projektowanym 

układem torowym a terenem przyległym. 
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3.1.2. Zadanie B 

Budowa dodatkowego toru przechodzącego przez ślad istniejącego toru nr 106 okrążającego Zakłady PCC 

Rokita i Ekologistyki od strony wschodniej. Rozwiązanie to pozwoli na wjazd ze stacji Brzeg Dolny na 

terminal torów zdawczo-odbiorczych PCC Intermodal bez konieczności wjazdu na teren torów należących 

do PCC Rokita. Budowa dodatkowego toru odstawczego w okolicy ul. Grenadierów  umożliwi przeładunek 

towarów na transport samochodowy, a budowa dodatkowego toru odstawczego połączonego z torem 

komunikacyjnym dwoma rozjazdami umożliwi mijanie się pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających z 

terminala PCC Intermodal bez obciążania grupy torów zdawczo odbiorczych. 

3.1.3. Zadanie C 

Wydłużenie grupy torów odstawczych pozwoli na obsługę składów o długości co najmniej 600mb na każdym 

torze. Przebudowa głowicy od strony północnej i dobudowa toru wyciągowego będącego przedłużeniem toru 

nr 134 pozwoli na obsługę składów lokomotywą manewrową od strony północnej. 

Zabudowa rozjazdów nr 5, 6 i 7 pomiędzy torami 136, 137 i 138 pozwoli na zwiększenie możliwości 

manewrowych w obrębie terminala i przestawianie składów o długości około 300mb bez konieczności 

wjazdu na tory komunikacyjne. 

 

3.2. UKŁAD TOROWY 

3.2.1. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe  

ZADANIE A 

Zaprojektowano  przebudowę toru komunikacyjnego nr 156 z włączeniem go za pomocą  Rkpd 8 i Rz 10 do 

istniejącego toru 145 prowadzącego na stację Brzeg Dolny. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę 

geometrii toru nr 152, zabudowę Rkpd 9 łączącego tory 156, 151 i wjazd na terminal projektowany wg 

odrębnego zadania. Maksymalne pochylenie toru komunikacyjnego nr 152 i 156 wyniesie 10,88 ‰. 

 

ZADANIE B 

W obrębie tej części zadania zaprojektowano tor objazdowy okrążający teren Ekologistyki. Dodatkowo 

Zaprojektowano 2 dodatkowe tory odstawcze o rozstawie szyn 1435mm połączonych ze sobą za pomocą 

rozjazdów zwyczajnych 49E1-190-1:9. Rozstaw osi torów bocznicowych wyniesie 5,00 m. 

Długość użyteczna torów dobudowanych wyniesie: 

• Tor nr 134a – Lużyt.. 660m  

• Tor nr 134b – Lużyt.. 650m 

W km 1.139 planowana jest zabudowa rozjazdu zwyczajnego i budowa dodatkowego toru odstawczego 

wraz z rampą przeładunkową. Tor odstawczy zostanie zbudowany w poziomie. Tor  zostanie zakończony 

kozłem oporowym. Dla zachowania wyżej wymienionych założeń maksymalna dł. użyteczna tego toru 

wyniesie 600 m. 

Pomiędzy torami odstawczymi 134a i 134b zostanie zabudowany drenaż podziemny, spadek torowiska 

będzie wynosił 3% od zewnętrznej krawędzi przekroju porzecznego. 

Ze względu na duże różnice wysokościowe terenu w obrębie projektowanych torów pochylenie maksymalne 

na odcinku toru komunikacyjnego będzie wynosiło maksymalnie 12.5‰. Pochylenie torów odstawczych 

będzie wynosiło 2.5‰. Dostosowanie układu torowego do tych parametrów będzie wiązało się z dużymi 

robotami ziemnymi. 
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Pomiędzy torami wykonane zostanie wykonanie klincowanie ław w celu ułatwienie komunikacji i obsługi 

bocznicy. 

ZADANIE C 

Zostało zaprojektowane wydłużenie północnej głowicy torów odstawczych z zachowaniem istniejących 

rozstawów torów. 

Długość użyteczna poszczególnych torów po przebudowie wynosić będzie:  

• Tor nr 134 – Lużyt.. 715m 

• Tor nr135 – Lużyt.. 785m 

• Tor nr136 – Lużyt. 670m 

• Tor nr 137 – Lużyt. 765m 

• Tor nr 138– Lużyt. 675m 

Na przedłużeniu toru nr 134 poza głowicą północną został zaprojektowany tor wyciągowy o długości 

użytecznej L=50m. 

Dodatkowo na środku grupy torów została zabudowana głowica rozjazdowa umożliwiająca połączenie 

pomiędzy torami 136,137 i 138. 

3.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne dla układu torowego 

Na projektowanej bocznicy, nawierzchnię stalową torów przewidziano z szyn  S49 (49E1) ze stali R260 

oraz w łukach o promieniu R<600m ze stali R350HT. Łączenie szyn toru klasycznego przewidziano za 

pomocą łubków. W ramach rozbudowy układu torowego przewidziano następujące rozwiązania 

konstrukcyjne:  

Konstrukcja torowiska terminalu przeładunkowego i toru objazdowego 

• szyna 49 E1 

• podkłady  drewniane IIB w rozstawie co 0,65m  

• przytwierdzenie typu K  

• podsypka tłuczniowa 31,5/50mm – min. 16 cm 

• podtorze kolejowe – wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa, 

Pomiędzy torami wykonane zostanie wykonanie klincowanie ław w celu ułatwienie komunikacji i obsługi 

bocznicy.  

 

Konstrukcja torowiska torów komunikacyjnych 152 i 156  

• szyna 49 E1  

• podkłady  PS-83 w rozstawie co 0,65m  

• przytwierdzenie typu K  

• podsypka tłuczniowa 31,5/50mm – min. 25 cm 

• podtorze kolejowe – wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa, 

Zgodnie z Id-1 ze względu na obciążenie przewozami konstrukcja torów komunikacyjnych umożliwi ich 

użytkowanie przez min. 25 lat. 

W projektowanej geometrii torów występują łuki o promieniach poniżej 300 m, co oznacza że przy 

wewnętrznej szynie należy zabudować prowadnice z szyn staroużytecznych.  
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3.2.3. Podtorze 

Z powodu słabych warunków gruntowych zaprojektowano warstwę ochronną z niesortu kamiennego 

grubości 30cm. ułożoną na warstwie gruntu stabilizowanego cementem. Torowisko zaprojektowano ze 

spadkiem 3%. Zgodnie z Id-3, tab. 5 Wymagany minimalny moduł odkształcenia wtórnego dla podtorza nowo 

budowanego oraz dobudowanego wynosi 80 MPa. 

3.2.4. Przejazdy drogowo kolejowe 

Na długości projektowanych torów bocznicy występują przejazdy drogowo – kolejowe:  

Zadanie A 

1. Przejazd drogowo kolejowy kat. A w km 0+113,05 

 

Na przejeździe projektuje się wymianę nawierzchni torowej zarówno w torze 156 jak i 152. Przejazd zostanie 

zabudowany nowymi płytami typu CBP. Ponad to, projektuje się  zabudowę odwodnienia liniowego z 

wyprowadzeniem do istniejących odbiorników oraz dowiązanie nawierzchni układu drogowego do nowo 

zabudowanych płyt. 

W celu poprawy bezpieczeństwa na przejeździe należy zastosować urządzenia do sterowania zaporami 

drogowymi. Proponuje się np. system UP-1 który składa się z urządzeń sterująco-kontrolnych tj. szafy 

sterującej z członem zasilającym oraz urządzeń ostrzegawczych z elementami wykonawczymi i 

sygnalizacjami takimi jak : napędy drągów rogatkowych, sygnalizatory oraz generatory akustyczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przejazd drogowo kolejowy kat. A w km 0+661,01 
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Na przejeździe kolejowo drogowym projektuje się zabudowę toru nr 156 z płyt małogabarytowych wraz z 

zabudową odwodnienia liniowego. Projektuje się również remont nawierzchni drogowej w obrębie przejazdu 

wraz z dowiązaniem jego niwelety do stanu istniejącego. W przypadku konieczności korekty układu 

torowego ze względu na kolizję z fundamentem linii wysokiego napięcia konieczna będzie przebudowa 

przejazdu i zabudowa płyt zarówno w torze nr 155 jak i 152. Zakres przebudowy przejazdu zostanie 

uszczegółowiony na dalszym etapie prac projektowych po pomiarach geodezyjnych. 

W celu poprawy bezpieczeństwa na przejeździe należy zastosować urządzenia do sterowania zaporami 

drogowymi. Proponuje się np. system UP-1 który składa się z urządzeń sterująco-kontrolnych tj. szafy 

sterującej z członem zasilającym oraz urządzeń ostrzegawczych z elementami wykonawczymi i 

sygnalizacjami takimi jak : napędy drągów rogatkowych, sygnalizatory oraz generatory akustyczne.  

 

 

3. Przejście przez tory  

 

W stanie istniejącym przejście przez tory zlokalizowane jest pod estakadą w km 0+862,98. Ze względu na 

przebudowę torów w tym rejonie oraz zabudowę rozjazdów należy przesunąć istniejące przejście na 
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wstawkę rozjazdową w km 0+867.71. Ponad to należy wykonać chodnik z dowiązaniem do istniejącego 

śladu ruchu pieszych.  

 

Zadanie B 

4. Przejazd drogowo kolejowy kat. F w km 1+131,56 

 

5. Przejazd drogowo kolejowy kat. F w km 1+996,40 

W celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu drogowego i kolejowego na bocznicy projektuje 

się zabudowę na powyższych przejazdach urządzeń zabezpieczenia ruchu jak dla przejazdów kat. C: 

- samoczynnej sygnalizacji przejazdowej świetlnej 

- znaków G3 lub G4  

- znaków drogowych „Stop” 

 

3.2.5.   Pozostałe rozwiązania konstrukcyjne  

Zadanie A 

 

1. Przebudowa istniejących estakad 

W stanie istniejącym w pobliżu torów znajdują się fundamenty podpór estakad przeprowadzających 

instalacje zakładu chemicznego. Pierwsza z nich znajduje się w km 0+620,05  i jest usytuowana 6,3m od 

toru nr 152. Usytuowanie podpory przedstawia poniższe zdjęcie. 

 

 

  W przedstawionym w koncepcji stanie projektowanym - ze względu na dobudowę toru nr 156- fundament 

podpory estakady znajduje się w odległości 2,3 m. Z tego względu proponuje się przebudowę istniejącej 

konstrukcji estakady w celu osiągnięcia skrajni do fundamentu podpory estakady min. 2,5m.  

 

Druga estakada znajduje się w km 0+862,98 i jest usytuowana obok przejścia dla pieszych. W stanie 

istniejącym odległość fundamentu podpory do osi toru wynosi 2,9 m. Usytuowanie podpory pokazuje 

poniższe zdjęcie. 
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Ze względu na zabudowę rozjazdu krzyżowego podwójnego odgałęziającego tor 156 od toru 152 odległość 

od toru projektowanego do istniejącej podpory wynosi 1,7 m. W związku z tym proponuje się przebudowę 

istniejącej konstrukcji estakady w celu osiągnięcia skrajni do fundamentu podpory min. 2,5m. 

 

Proponowane przebudowy estakad zostaną zweryfikowane po pomiarach geodezyjnych i korekcie 

układu torowego na etapie projektu budowlanego.  

 

2. Budowa murków oporowych 

W miejscach, gdzie teren poza projektowanym torowiskiem znajduje się wyżej, a gdzie nie ma możliwości  

łagodnego dowiązania się do terenu istniejącego (np. w miejscach istniejących fundamentów słupów 

estakad lub linii wysokiego napięcia) projektuje się wykonanie murków oporowych w odległości min.2,5 m 

od projektowanego toru.  W przedstawionej koncepcji zaproponowano wykonanie muru oporowego w 

miejscu usytuowania podpór estakady w km 0+620,05 oraz podpory fundamentu linii wysokiego napięcia w 

km 0+721,66. 

Szczegółowe lokalizacje i finalne ilości murów oporowych zostaną uzupełnione na dalszym etapie 

projektowania po wykonaniu pomiarów geodezyjnych terenu istniejącego. 
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3.2.6. Zestawienie kolizji 

Poniżej wyszczególniono kolizje dla poszczególnych zadań, które zostały zinwentaryzowane na podstawie 

mapy oraz wizji w terenie: 

 

Zadanie A 

l.p. lokalizacja Obiekt kolidujący 

1 0+188.15 kanalizacja teletechniczna tD 

2 
od 0+203.97 do 

0+231.25 
kabel sterowniczy 2eS+t (przełożenie) 

3 0+254.58 istniejący fundament 

4 0+308.09 kanalizacja teletechniczna tD 

5 0+310.15 przewód elektroenergetyczny eND 

6 0+485.77 studzienka kanalizacyjna 

7 0+494.61 przewód elektroenergetyczny eN 

8 0+536.68 wodociąg wpp 400 

9 0+617.03 przewód elektroenergetyczny eND 

10 0+620.05 Istniejący fundament  podpory estakady 

11 0+643.16 gazociąg g 

12 0+647.12 wodociąg wpD300 

13 0+649.07 wodociąg wppD800 

14 0+650.29 kanalizacja teletechniczna t 

15 0+652.54 przewód elektroenergetyczny eSD 

16 0+655.26 słup oświetleniowy 

17 0+655.38 kanalizacja kD200 

18 0+666.20 kanalizacja kD200 

19 0+669.63 kanalizacja kD150 

20 0+672.30 przewód elektroenergetyczny eSD 

21 0+711.52 przewód elektroenergetyczny eSD 

22 0+770.22 projektowany obieg wód chłodniczych 

23 0+829.43 przewód elektroenergetyczny 2eSN  

24 0+838.36 
przewód elektroenergetyczny 2eSN, projektowany kabel zasilający 

eN 

25 0+857.56 projektowany rurociąg wody pitnej na estakadzie DN50 

26 0+862.98 Istniejący fundament podpory estakady 

27 0+861.44 przewód elektroenergetyczny 3eSN 

28 0+867.32 kanalizacja kpD200 

29 0+942.42 przewód elektroenergetyczny eSD 
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Zadanie B 

l.p. lokalizacja Obiekt kolidujący 

1 0+059.62 przewód elektroenergetyczny eS 

2 0+065.42 przepust 3X110 

3 0+086.39 przewód elektroenergetyczny eN 

4 0+114.33 wodociąg wpp 250 

5 0+116.91 kanalizacja kd500 

6 0+160.79 studzienka kanalizacyjna 

7 0+189.33 wodociąg wpp 160 

8 0+203.72 wodociąg wpp 250 

9 
od 0+221.15 do 

0+285.75 
przewód elektroenergetyczny eN 

10 0+293.92 wodociąg wpp 250 

11 0+327.81 kanalizacja kdD160 

12 0+345.88 wodociąg wpp 160 

13 0+517.92 wodociąg wpp 160 

 

Zadanie C 

l.p. lokalizacja Obiekt kolidujący 

1 0+135.22 słup oświetleniowy 

2 0+140.93 budynek waga 

3 0+180,10 ogrodzenie 

4 0+218,77  przewód elektroenergetyczny eSD 

5 0+228.39 słup energetyczny 

6 0+270,85  przewód elektroenergetyczny eSD 

7 0+321,86 słup energetyczny 

8 0+575,92 kanalizacja K800 (przepompownia) 

9 0+584,90 kanalizacja K800 (przepompownia) 

10 0+593,74 kanalizacja teletechniczna 4td 

11 0+598,82 kanalizacja przemysłowa kp (przepompowania) 

12 0+602,38 przewód ciepłowniczy 

13 0+604,16 przewód elektroenergetyczny 2eSD 

14 0+609,40 kanalizacja teletechniczna t 

15 0+653,67 studzienka teletechniczna t 

16 0+678,89 studzienka teletechniczna t 

17 0+752,31 słup oświetleniowy 

18 0+752,31 - 1+032.15 przewód elektroenergetyczny eND 

19 0+755,23 wodociąg wD150 

20 0+758.32 wodociąg wppD400 

21 0+760.75 wodociąg wppD800 

22 0+765,37 wodociąg wpD300 

23 0+767,33 wodociąg wppD800 

24 0+790,69 słup oświetleniowy 

25 0+812.02 gazociąg gD400 

26 0+829.67 słup oświetleniowy 

27 0+869.86 słup oświetleniowy 

28 0+909.37 słup oświetleniowy 

29 0+931.32 przewód energetyczny 3eWN2eN 

30 0+946.12 słup oświetleniowy 

31 0+981,73 przewód elektroenergetyczny eSD 

32 1+032.15 słup oświetleniowy 

33 1+098,21 przewód wodociągowy 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ROBÓT 

TOROWYCH  

 W zakresie zagrożenia z tytułu możliwości zasypania gruntem i upadku z wysokości przy 

prowadzeniu robót zagrożenia takie występować będą w rejonie prowadzenia robót ziemnych związanych z 

kształtowanie torowiska oraz robót odwodnieniowych. 

 Zagrożenia związane z prowadzeniem montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

będą występować przy przemieszczaniu szyn, wyładunku palet z materiałami (i słupów trakcyjnych przy 

robotach elektrycznych). 

 Dla ruchu komunikacyjnego (pieszego i samochodowego) zagrożenie może stanowić ruch ciężkiego 

sprzętu na budowie oraz transportu wykonawczego. Wszystkie roboty budowlane muszą być odpowiednio 

oznakowane, a ruch pieszy powinien być bezpiecznie odgrodzony od robót wykonawczych. Istniejąca 

zabudowa może być narażona na wibracje i drgania związane  

z zagęszczaniem poszczególnych warstw podłoża. Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą przejść odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 Na terenie budowy występują sieci uzbrojenia podziemnego, na które należy zwrócić uwagę przy 

robotach ziemnych. W czasie robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP. 

Wszystkie prace winny być wykonywane przez pracowników posiadających aktualne badania lekarskie 

dopuszczające do pracy na danym stanowisku oraz aktualne szkolenia okresowe i stanowiskowe. Prace 

związane ze szczególnym zagrożeniem zdrowia powinny być prowadzone przy ciągłym nadzorze kadry 

technicznej (majster, kierownik robót, budowy) z zastosowaniem oznakowania ostrzegawczego 

i informacyjnego wokół terenu wykonywania robót.  

 

5. SPIS RYSUNKÓW 

Rys.1.1. Plan sytuacyjny zadanie A 

Rys.1.2. Plan sytuacyjny zadanie B 

Rys.1.3. Plan sytuacyjny zadanie B 

Rys.1.4. Plan sytuacyjny zadanie B 

Rys.1.5. Plan sytuacyjny zadanie B 

Rys.1.6. Plan sytuacyjny zadanie C 

Rys.2.1. Profil podłużny zadanie A 

Rys.2.2. Profil podłużny zadanie B 

Rys.3. Przekroje normalne 

 

6. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

- Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji. 

 

 

 

 


