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Strona 01  

Spis zawarto!ci 

PROJEKTU  BUDOWLANEGO  
przebudowy i budowy (modernizacji) linii !rednicowej w Warszawie 

na odcinku:  
Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia  

z podzia!em na Zadania inwestycyjne 

Zadanie 2 Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami 
osobowymi Warszawa Powi!le i Warszawa Stadion 

!"#$%&$

INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

!"#$%%&$

CZ"#$ TECHNOLOGICZNO – RUCHOWA. 

A. Cz%!& technologiczno – ruchowa, obejmuj'ca zakres robót przewidzianych  
do wykonania przed EURO-2012. (Stanowi odr!bne opracowanie projektowe). 

B. Cz%!& technologiczno – ruchowa, obejmuj'ca zakres robót przewidzianych  
do wykonania po EURO-2012. (Stanowi odr!bne opracowanie projektowe). 

 

!"#$%%%'(&$

CZ"#$ OGÓLNA  
(FORMALNO - PRAWNA PROJEKTU BUDOWLANEGO). 
 

1. WYKAZ DZIA!EK,  
na których zosta!a zlokalizowana projektowana inwestycja kolejowa obj"ta niniejszym Projektem budowlanym  

2. ZESPÓ! AUTORSKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
2.1. Wykaz autorów projektu, opracowuj#cych wszystkie cz"!ci Projektu budowlanego. 

2.2. Kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych autorów projektu (zgodnie z pkt. 2.1.)  

3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO. 
3.1. Podstawa formalno – prawna. 

3.2. Podstawa merytoryczna.   

4. DOKUMENTY ZWI(ZANE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM 
4.1. Wykaz za!#czonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi:  

decyzji, uzgodnie$, pozwole$ lub opinii (tak%e specjalistycznych) oraz, stosownie do potrzeb, o!wiadcze$ 
w!a!ciwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane 

4.2. Kserokopie za!#czonych do projektu dokumentów (zgodnie z pkt. 4.1.)  

!"#$%%%')&$$

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU ……………………………….… –  obiekt 1PB/PZT 
a w tym: 

1. CZ"#$ OPISOWA. 
2. CZ"#$ RYSUNKOWA. 
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!"#$%*'(+,&$

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 
Stanowi" odr!bne zeszyty, a w tym: 

 
Lp. TYTU" OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NR OBIEKTU / 

PODOBIEKTU 

 

1. 
 

Uk"ady torowe z podtorzem, robotami oko"otorowymi i odwodnieniem.  
Uk"ady torowe. 

2PB/T (1÷n)  

1.1. Przebudowa uk!adu torowego z podtorzem i robotami oko!otorowymi  
na szlaku linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami osobowymi 
Warszawa Powi!le i Warszawa Stadion 

 

2PB/T1 !  

2. Uk"ady torowe z podtorzem, robotami oko"otorowymi i odwodnieniem. Odwodnienie. 2PB/O (1÷n)  
2.1. Budowa odwodnienia torów na p.o. Warszawa Powi!le. 

 
2PB/O1 !  

2.2. Budowa odwodnienia torów na p.o. Warszawa Stadion. 
 

2PB/O2 !  

2.3. Przebudowa odwodnienia torów na szlaku. 
 

2PB/O3 !  

3. Urz'dzenia sterowania ruchem kolejowym (srk). 2PB/Z (1÷n)  
3.1. Przebudowa urz#dze$ samoczynnej blokady liniowej na szlaku Warszawa  

Wschodnia Osobowa – Warszawa Zachodnia (strona zachodnia). 
 

2PB/Z1 !  

4. Kable telekomunikacyjne z przebudow' kolizji i teletransmisj'. 2PB/!1 (1÷n)  
4.1. Kable telekomunikacyjne z przebudow# kolizji i teletransmisj# dla PKP PLK 

 
2PB/"1.1  

4.2. Kable telekomunikacyjne z przebudow# kolizji i teletransmisj# dla PKP TK 
 

2PB/"1.2  

5. Sie& transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innymi 
systemami. 

2PB/!2 (1÷n)  

5.1. Sie& transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innymi 
systemami dla PKP PLK 

 

2PB/"2.1  

6. Obiekty in)ynieryjne; a w tym:   2PB/M (1÷n)  
6.1. Obiekty in)ynieryjne  "  mosty, przepusty, tunele, wiadukty, przej!cia podziemne,  

k!adki, rampy, !ciany oporowe 

2PB/M1 
(1.1÷1.n) 

 

6.1.1. Km 1,907 -  Przebudowa przej!cia dla pieszych pod torami linii nr 448  
(koniec peronów p.o. Warszawa Powi!le).  

 
Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.1 !  

6.1.1.1. Konstrukcja 2PB/M1.1-K  

6.1.1.2. Architektura 2PB/M1.1-A  

6.1.1.3. Odwodnienie 2PB/M1.1-O  

6.1.1.4. Instalacje sanitarne wod. – kan.   2PB/M1.1-IS  

6.1.1.5. Instalacje elektryczne i o!wietlenie  (uj"te w opracowaniu)    

6.1.1.6. Instalacje teletechniczne (uj"te w opracowaniu)   

6.1.2. Km 1,900+059  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic#  
L. Kruczkowskiego.  

 
Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.2 !  

6.1.2.1. Konstrukcja 2PB/M1.2-K  

6.1.3. Km 1,900+226  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic# Solec.  
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

  

6.1.3.1. Konstrukcja 2PB/M1.3-K  

6.1.4. Km 2,039  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic# Wybrze%e Ko!ciuszkowskie. 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.4 !  

6.1.4.1. Konstrukcja 2PB/M1.4-K  
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PODOBIEKTU 

 

6.1.5. Km 2,148  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic# Bulwarow#. 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.5 !  

6.1.5.1. Konstrukcja 2PB/M1.5-K  

    

6.1.6. Km 2,399  -  Przebudowa mostu 'rednicowego przez rzek" Wis!". 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.6 !  

6.1.6.1. Konstrukcja 2PB/M1.6-K1  

6.1.6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 2PB/M1.6-K2  

6.1.7. Km 2,655  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic# Wybrze%e Szczeci$skie. 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.7 !  

6.1.7.1. Konstrukcja 2PB/M1.7-K  

6.1.8. Km 3,010  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad wjazdem  
do Narodowego Centrum Sportu. 

 
Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.8 !  

6.1.8.1. Konstrukcja 2PB/M1.8-K  

6.1.9. Km 3,068  -  Budowa nowego przej!cia dla pieszych pod torami 
na p.o. Stadion 

 
Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.9 ! Zmienio-
no zakres 
decyzj' 
Zamawia-
j'cego  

6.1.9.1. Konstrukcja 2PB/M1.9-K 

6.1.9.2. Architektura 2PB/M1.9-A 

6.1.9.3. Odwodnienie 2PB/M1.9-O 

6.1.9.4. Instalacje sanitarne wod. – kan.   2PB/M1.9-IS 

6.1.9.5. Instalacje elektryczne i o!wietlenie  (uj"te w opracowaniu)   

6.1.9.6. Instalacje teletechniczne (uj"te w opracowaniu)  

6.1.10. Km 3,326  -  Przebudowa przej!cia dla pieszych pod torami 
na p.o. Stadion. 

 
Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.10 !  

6.1.10.1. Konstrukcja 2PB/M1.10-K  

6.1.10.2. Architektura 2PB/M1.10-A  

6.1.10.3. Odwodnienie 2PB/M1.10-O  

6.1.10.4. Instalacje sanitarne wod. – kan.   2PB/M1.10-IS  

6.1.10.5. Instalacje elektryczne i o!wietlenie  (uj"te w opracowaniu)    

6.1.10.6. Instalacje teletechniczne (uj"te w opracowaniu)   

6.1.10.1. Konstrukcja 2PB/M1.10-1-K  

6.1.10.2 Architektura 2PB/M1.10-1-A  

6.1.10.3. Odwodnienie 2PB/M1.10-1-O  

6.1.10.4. Instalacje sanitarne wod. – kan.   2PB/M1.10-1-IS  

6.1.10.5. Instalacje elektryczne i o!wietlenie  (uj"te w opracowaniu)    

6.1.10.6. Instalacje teletechniczne (uj"te w opracowaniu)   

6.1.11. Km 3,532  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic# Zamojskiego. 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.11 !  

6.1.11.1. Konstrukcja 2PB/M1.11-K  

6.1.12. Km 3,654  -  Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulic# Targow#. 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/M1.12 !  

6.1.12.1. Konstrukcja 2PB/M1.12-K  

6.2. Obiekty in)ynieryjne  –  nawierzchnia bezpodsypkowa. 
Nie wyst"puje. 

2PB/M2 
(2.1÷2.n) 

 

6.3. Obiekty in)ynieryjne !–  ekrany akustyczne.! 2PB/M3 
(3.1÷3.n) 

 

6.3.1. Km 1,900+048 ÷ 1,900+209 -  Budowa ekranu akustycznego E6 
 

2PB/M3.1  

6.3.2. Km 3,693 ÷ 4,065 -  Budowa ekranu akustycznego E7 
 

2PB/M3.2.  
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6.3.3. Km 2,672 ÷ 2,996 -  Budowa ekranu akustycznego E10 
 

2PB/M3.3.  

7. Perony z doj!ciami, odwodnieniem i niezb%dnymi instalacjami.   2PB/P (1÷n)  
7.1. Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Powi!le  

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym:  
2PB/P1  

7.1.1 Konstrukcja. 2PB/P1-K  

7.1.2. Architektura. 2PB/P1-A  

7.1.3. Odwodnienie.   2PB/P1-O  

7.1.4. Instalacje elektryczne i o!wietlenie  (uj"te w opracowaniu)  2PB/E2.1  

7.1.5. Instalacje teletechniczne (uj"te w opracowaniu) 2PB/"3.1  

7.1. Przebudowa peronów na p.o. Warszawa Stadion wraz z doj!ciami 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym:  

2PB/P2  

7.1.1 Konstrukcja. 2PB/P2-K  

7.1.2. Architektura. 2PB/P2-A  

7.1.3. Odwodnienie.   2PB/P2-O  

7.1.4. Obiekty in%ynieryjne  2PB/P2-M  

7.1.5. Przebudowa uk!adu zasilania i o!wietlenia na p.o. Warszawa Stadion  2PB/E2.2    

7.1.1 Konstrukcja. 2PB/P2-1-K  

7.1.2. Architektura. 2PB/P2-1-A  

7.1.3. Odwodnienie.   2PB/P2-1-O  

7.1.4. Obiekty in%ynieryjne  2PB/P2-1-M  

7.1.5. Przebudowa uk!adu zasilania i o!wietlenia na p.o. Warszawa Stadion  2PB/E2.2-1    

8. Obiekty kubaturowe (wraz z instalacjami) zwi'zane z prowadzeniem ruchu poci'gów i 
obiekty obs"ugi klientów kolei. 

2PB/B (1÷n)  

8.1. Budowa zadaszenia peronów na p.o. Warszawa Powi!le. 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/B1  

8.1.1. Architektura. 2PB/B1-A  

8.1.2. Konstrukcja. 2PB/B1-K  

8.1.3. Odwodnienie. 2PB/B1-O  

8.1.4. Instalacje elektryczne i o!wietlenie  (uj"te w opracowaniu)    

8.2. Budowa zadaszenia peronów na p.o. Warszawa Stadion. 
 

Opracowanie wielobran%owe, a  w tym: 

2PB/B2  

8.2.1. Architektura. 2PB/B2-A  

8.2.2. Konstrukcja. 2PB/B2-K  

8.2.3. Odwodnienie. 2PB/B2-O  

8.2.4. Instalacje elektryczne i o!wietlenie  (uj"te w opracowaniu)    

8.2.1 Architektura. 2PB/B2-1-A  

8.2.2 Konstrukcja. 2PB/B2-1-K  

8.2.3 Odwodnienie. 2PB/B2-1-O  

8.2.4 Instalacje elektryczne i o!wietlenie  (uj"te w opracowaniu)    

8.3 Rozbiórka budynków: L1 ÷ L3 2PB/BL-A  

9. Drogi, ulice, place, parkingi i chodniki. 2PB/D (1÷n)  
9.1. Budowa chodnika do nowego przej!cia dla pieszych  

na p.o. Warszawa Stadion 
 

2PB/D1  

9.2. Budowa drogi dojazdowej do urz#dze$ podczyszczaj#co - retencyjnych  
na p.o. Warszawa Stadion 

 

2PB/D2  

9.3. Przebudowa chodników do wej!cia na p.o. Warszawa Powi!le  
od strony ul. L.Kruczkowskiego 

 

2PB/D3  

10. Sie& megafonowa nag"o!nienia i urz'dzenia wizualnej informacji  
dla podró)nych oraz zegarowa. 

2PB/!3 (1÷n)  

10.1. Przebudowa sieci megafonowej nag!o!nienia i urz#dze$ wizualnej informacji  
dla podró%nych oraz zegarowej na p.o. Warszawa Powi!le. 

 

2PB/"3.1  
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10.2. Przebudowa sieci megafonowej nag!o!nienia i urz#dze$ wizualnej informacji  
dla podró%nych oraz zegarowej na p.o. Warszawa Stadion. 

 

2PB/"3.2  

10.2”. Przebudowa sieci informacji dla podró%nych na p.o. Warszawa Stadion. 
 

2PB/"3.2-1  

11. Kanalizacja kablowa g"ównych tras kablowych 
(elektrycznych, srk, telekomunikacyjnych). 

2PB/!4 (1÷n)  

11.1. Budowa kanalizacji kablowej g!ównych tras kablowych. 
 

2PB/"4.1  

12. Zewn%trzne sieci, instalacje, urz'dzenia sanitarne i przemys"owe.  
Nie wyst"puje. 

2PB/IZ (1÷n)  

13. Sie& trakcyjna wraz z elementami zwi'zanymi z zasilaniem 3 kV (zasilacze, kable 
powrotne, od"'czniki, urz'dzenia i kable sterowania zdalnego i lokalnego od"'czników 
sieci trakcyjnej). 

2PB/S1 (1÷n)  

13.1. Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z elementami zwi#zanymi  
z zasilaniem 3 kV 

 

2PB/S1.1  

13.1a. Przebudowa sieci trakcyjnej 3 kV 
 

2PB/S1.1-1  

13.1b. Przebudowa sterowania od!acznikamisieci trakcyjnej 3kV 
 

2PB/S1.2  

14. Urz'dzenia zasilaj'ce (podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne);  
Nie wyst"puje. 

2PB/S2 (1÷n)  

15. Linie potrzeb nietrakcyjnych z uwzgl%dnieniem sekcjonowania  
i sterowania zdalnego od"'cznikami, linie i urz'dzenia zasilaj'ce  
WN i SN. 
Nie wyst"puje. 

2PB/E1 (1÷n)  

16. Elektroenergetyka do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych. 2PB/E2 (1÷n)   
16.1. Przebudowa uk!adu zasilania i o!wietlenia na p.o. Warszawa Powi!le 

 
2PB/E2.1  

16.2. Przebudowa uk!adu zasilania i o!wietlenia na p.o. Warszawa Stadion 
 

2PB/E2.2  

16.3. Przebudowa zasilania szaf SAZ 
 

2PB/E2.3  

17. Usuwanie przeszkód (kolizji) z podzia"em na bran)e (sieci, instalacje  
i urz'dzenia kolejowe oraz obce) wynikaj'ce z projektowanego zakresu budowy lub 
przebudowy. 

2PB/K (1÷n)  

17.1. Usuni"cie kolizji sieci wod. – kan. na p.o. Warszawa Powi!le 
 

2PB/K1-IS  

17.2. Usuni"cie kolizji sieci wod. – kan. na p.o. Warszawa Stadion 
 

2PB/K2-IS  

!"#$*&$

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DENDROLOGICZNEJ ……………………………………………………….…… 

(Stanowi odr!bne opracowanie). 

!"#$*%&$

WYSPECYFIKOWANIE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ  
PRZEWIDZIANEJ DO LIKWIDACJI W CZASIE REALIZACJI ROBÓT …………………………………….…… 
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WYKAZ DZIA!EK,  
na których projekt przewiduje lokalizacj! obiektów budowlanych  

realizowanych w ramach Zadania 2 

pn.:   Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 wraz z przystankami 
osobowymi Warszawa Powi!le i Warszawa Stadion 

 

LP OBR"B NUMER  
DZIA#KI 

ARKUSZ  
MAPY 

BLI$SZE 
OKRE%LENIE 
PO#O$ENIA 
/ Warszawa / 

OPISY 
U$YTKÓW W#A%CICIEL / W#ADAJ&CY 

1 2 3 4 5 6 7 
1 3-02-01 1 22N2O2; 23N2O2, 

02N1O2; 03N1O2 
01N1O2; 06N1O2, 
07N1O2; 

rejon  
Stacji W-wa Wsch. Osob. 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

Tk Skarb Pa(stwa / 
wd.Polskie Koleje Pa(stwowe S.A. 
00-973 Warszawa, Szcz!)liwicka 62 

2 3-02-01 2 01N1O2; 02N1O2 
07N1O2; 06N1O2 

Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

B Miasto Sto'eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

3 3-02-01 4 07N1O2; 02N1O2 Skaryszewska 9 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

B Skarb Pa(stwa / 
uw. Zgromadzenie Sióstr Wspomo*. 
Dusz Czy)+cow. 
Nowe Miasto nad Pilic,  
Plac Ko)ciuszki 11 

4 3-02-01 6/1 07N1O2; 02N1O2 Skaryszewska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

B Miasto Sto'eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

5 3-02-01 26 07N1O2; 06N1O2 
     

Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

dr Skarb Pa(stwa / 
za Zarz,d Dróg Miejskich 
Warszawa, Chmielna 120 

6 3-02-01 59 07N1O2 
   

Skaryszewska 7 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

Bp Miasto Sto'eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

7 3-02-01 60 07N1O2 
 

Skaryszewska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

Bp Miasto Sto'eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

8 3-01-01 1 07N1O2; 06N1O2 
 

Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

dr Skarb Pa(stwa / 
za Zarz,d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa,Chmielna 120 

9 3-01-01 3 06N1O2 
       

Targowa 7 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

B Miasto Sto'eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

10 3-01-01 4 06N1O2 
     

J. Zamoyskiego 35 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

Bi Miasto Sto'eczne Warszawa 00-950 
Warszawa, Pl. Bankowy 3/5/ 
wd. Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.
01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka 
20 

11 3-01-01 8 06N1O2 
      

J .Zamoyskiego  
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

dr Skarb Pa(stwa/ 
za Zarz,d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

12 3-01-01 9/4 06N1O2; 07N1O2 
11N1O2; 12N1O2 

Zieleniecka 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

Bz Miasto Sto'eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

13 3-01-01 2 07N1O2; 06N1O2 Targowa,  
Wyb. Szczeci(skie 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

Tk Skarb Pa(stwa / 
wd. Polskie Koleje Pa(stwowe S.A. 
00-973 Warszawa, Szcz!)liwicka 62 

14 3-01-01 12/1 11N1O2; 12N1O2 
06N1O2; 07N1O2 
16N1O2; 17N1O2 

Al. Ksi!cia Józefa 
Poniatowskiego 1 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

Bz Skarb Pa(stwa/ 
wd Centralny O)rodek Sportu  
w Warszawie 00-449 
Warszawa, #azienkowska 6a 

15 3-01-01 12/2 16N1O2; 17N1O2 
21N1O2; 22N1O2 
01S1O2; 02S1O2 

Al. Ksi!cia Józefa 
Poniatowskiego 1 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

Bz Skarb Pa(stwa / 
wd. Centralny O)rodek Sportu  
w Warszawie 00-449 
Warszawa, #azienkowska 6a 

16 3-01-01 13 21N1O2 Wyb. Szczeci(skie 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po'udnie 

dr Skarb Pa(stwa / 
za Zarz,d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 
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LP OBR!B NUMER  
DZIA!KI 

ARKUSZ  
MAPY 

BLI"SZE 
OKRE#LENIE 
PO!O"ENIA 
/ Warszawa / 

OPISY  
U"YTKÓW W!A#CICIEL / W!ADAJ$CY 

1 2 3 4 5 6 7 

17 3-01-06 1 25N1O1; 21N1O2 
05S1O1; 01S1O2 
10S1O1; 06S1O2 
07S1O2; 11S1O2 
12S1O2; 16S1O2 
17S1O2; 22S1O2 
23S1O2 

Rzeka Wis"a 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po"udnie 

Wp Skarb Pa%stwa/ 
za Reg. Zarz&d Gospodarki Wod.  
w Warszawie 00-533 
Warszawa, Mokotowska 63 

18 
 

3-01-06 
 

2 
 

25N1O1; 21N1O2 Wyb. Szczeci%skie 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po"udnie 

Tk 
 

Skarb Pa%stwa/ 
uw. Polskie Koleje Pa%stwowe S.A. 
00-973 Warszawa, Szcz'(liwicka 62 

19 
 

3-01-06 
 

3 
 

25N1O1; 21N1O2 
01S1O2 
 

Wyb. Szczeci%skie 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po"udnie 

Bz 
 

Miasto Sto"eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

20 
 

3-01-06 
 

4 
 

21N1O2; 01S1O2 
06S1O2; 07S1O2 
12S1O2; 17S1O2 
23S1O2 

Wyb. Szczeci%skie 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Po"udnie 

dr Skarb Pa%stwa/ 
za Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

21 
 

4-14-07 
 

45/1 
 

1N1O2 
 

Kijowska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

B Skarb Pa%stwa/ 
wd. Polskie Koleje Pa%stwowe 

22 
 

4-14-07 
 

45/7 
 

1, 2N1O2 Kijowska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Tk Skarb Pa%stwa/ 
wd. Polskie Koleje Pa%stwowe S. A.  
00-973 Warszawa, Szcz'(liwicka 62   

23 
 

4-14-07 
 

45/2 
 

1,2 N1O2 Kijowska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Tk 
tz 

Skarb Pa%stwa /  
uw Polskie Koleje Pa%stwowe S.A. 
00-973 Warszawa, Szcz'(liwicka 62 

24 4-14-07 15/1 1 N1O2, 25N2O1, 
21N2O2 

Brzeska 
j. ewid.: Praga Pó"noc 

Dr ww Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy  
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5   

25 4-14-07 44/1 1,2 N1O2, 
22,23N2O2 

Kijowska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

26 
 

4-15-07 
 

49/1 
 

5N1O1; 1; 6N1O2; 
25N2O1 

Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

27 
 

4-15-07 49/2 
 

1; 6N1O2 Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

28 
 

4-15-07 50/3 
 

1N1O2 
 

Kijowska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

29 
 

4-15-07 57 
 

1N1O2 Targowa 20b 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bi Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

30 
 

4-15-07 51/2 
 

1N1O2 BEZ NAZWY 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

31 
 

4-15-07 52 
 

1N1O2 Kijowska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bz Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

32 
 

4-15-07 51/1 
 

1N1O2 BEZ NAZWY 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

33 
 

4-15-07 56 
 

1N1O2 Targowa 20b 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bi Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

33 
 

4-15-07 58 
 

1N1O2 Targowa 20a 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bi Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

35 
 

4-15-07 
 

54 
 

1; 6N1O2 
 

Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

B 
 

Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

36 
 

4-15-07 
 

60/1 
 

1; 6N1O2 A. Mackiewicza 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 
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LP OBR!B NUMER  
DZIA!KI 

ARKUSZ  
MAPY 

BLI"SZE 
OKRE#LENIE 
PO!O"ENIA 
/ Warszawa / 

OPISY  
U"YTKÓW W!A#CICIEL / W!ADAJ$CY 

1 2 3 4 5 6 7 

37 4-15-07 61 1, 6N1O2 Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bi 
 

Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

38 
 

4-15-07 
 

51/3 
 

1N1O2 BEZ NAZWY 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

39 
 

4-15-07 
 

60/2 
 

1; 6N1O2 A. Mackiewicza 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

40 
 

4-15-07 59 
 

1N1O2 A. Mackiewicza 3/5 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

B Miasto Sto"eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

41 
 

4-15-07 
 

49/4 
 

6N1O2 
 

Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc  

dr 
 

Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

42 
 

4-15-07 
 

53/1 
 

1N1O2 
 

A. Mackiewicza 11 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bi 
 

Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

43 
 

4-15-07 
 

49/3 
 

1; 6N1O2 
 

Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr 
 

Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

44 4-15-07 1/1 25N2O1; 21N2O2 
01N1O2 

Brzeska 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Dr Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy  
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5   

45 4-15-07 43 
 

01N1O2 Kijowska 3 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bi Miasto Sto"eczne Warszawa 00-950 
Warszawa, Pl. Bankowy 3/5   
Centrum Milenium Sp. z o.o. 
Warszawa, Poleczki 21 

46 4-15-07 53/2 
 

01N1O2  A. Mackiewicza 11 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bi Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy  
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5   

47 4-15-07 62 06N1O2 Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Ba Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy  
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5   
Stoen Sto"eczny Zak"ad Energetyczny 
S. A. Warszawa, Wybrze)e 
Ko(ciuszkowskie 41 

48 4-15-07 55 1N1O2 Targowa 22 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

B Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy  
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5   

49 
 

4-15-06 
 

1 
 

5N1O2; 1; 6; 
1O2;  25N2O1 

Targowa 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr 
 

Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

50 
 

4-15-06 
 

94 
 

6N1O2 
 

J. Zamoyskiego 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Bi 
 

Miasto Sto"eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 
Osoba fizyczna 

51 
 

4-15-06 
 

95 
 

10N1O1; 6N1O2 J. Zamoyskiego 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr 
 

Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

52 
 

4-15-08 
 

3 
 

2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 
18, 19, 20, 24, 
25N1O1 

Rzeka Wis"a 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

Wp 
 

Regionalny Zarz&d Gospod. Wodnej,  
00-533 Warszawa, Mokotowska 63 

53 
 

4-15-08 
 

8 
 

9, 14, 15, 19, 
2, 0, 25N1O1 

Wyb. Szczeci%skie 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

N 
 

Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

54 
 

4-15-08 
 

9 
 

9, 14, 15, 20, 2, 
5N1O1, 21N1O2 

Wyb. Szczeci%skie 
j. ewid.: 
dzielnica Praga Pó"noc 

dr 
 

Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 
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LP OBR!B NUMER  
DZIA!KI 

ARKUSZ  
MAPY 

BLI"SZE 
OKRE#LENIE 
PO!O"ENIA 
/ Warszawa / 

OPISY  
U"YTKÓW W!A#CICIEL / W!ADAJ$CY 

1 2 3 4 5 6 7 

70 
 

5-04-08 
 

19 9S1O1 Kruczkowskiego 8, 
Al. 3 Maja 16 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi 
 

Miasto Sto"eczne 
Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 
Nordic Park Investment 
Spó"ka z Ograniczon& 
Odpowiedzialn. 00-078 Warszawa Pl. 
Marsz. Józefa Pi"sudskiego 3 

71 
 

5-04-08 
 

23/1  3S1O1;  4S1O1 
 9S1O1 

Solec 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

dr 
 

Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

72 
 

5-04-08 
 

101  4S1O1;  9S1O1 Solec 44 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi 
 

Polskie Koleje Pa%stwowe 
Spó"ka Akcyjna 
00-973 Warszawa, Szcz'(liwicka 62 

73 
 

5-04-08 
 

102  4S1O1 Solec 44, 44A 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

 Skarb Pa%stwa  
Polskie Koleje Pa%stwowe S.A. 
00-973 Warszawa, Szcz'(liwicka 62 

74 
 

5-04-08 
 

105  4S1O1 Wyb. Ko(ciuszkowskie 25 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi 
 

Regionalny Zarz&d Gospod. 
Wodnej w Warszawie 00-533 
Warszawa, Mokotowska 63 

75 
 

5-04-08 
 

106/1 4S1O1 Wyb. Ko(ciuszkowskie 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi 
 

Skarb Pa%stwa  
Polskie Koleje Pa%stwowe S.A. 
00-973 Warszawa, Szcz'(liwicka 62 

76 
 

5-04-08 
 

106/2  4S1O1;  9S1O1 Linia (rednicowa PKP 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Tk 
 

Skarb Pa%stwa 
reprezentowany przez Prezydenta  
M. St. Warszawy 00-950 Warszawa, 
Pl. Bankowy 3/5 
Polskie Koleje Pa%stwowe 
Spó"ka Akcyjna 
00-973 Warszawa, Szcz'(liwicka 62 

77 
 

5-04-08 
 

107   9S1O1 Solec 38 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

B Skarb Pa%stwa 
reprezentowany przez Starost' 
Powiatu Warszawskiego 00-950 
Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 
Osoby fizyczne 
Solec Development 00-394 Warszawa 
Spó"ka z ograniczon& odpow. 

78 
 

5-04-08 
 

108   4S1O1;   9S1O1 Solec 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi Skarb Pa%stwa 
Zgromadzenie Sióstr 
Mi"osierdzia #w. Wincentego A’Paulo  
00-355 Warszawa, Tamka 35 

79 
 

5-04-08 
 

113/1   4S1O1 Wyb. Ko(ciuszkowskie 23 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi Ministerstwo Ochrony i Zasobów 
Naturalnych 00-922 
Warszawa, Wawelska 52/54 

80 
 

5-04-08 
 

125/1 24N1O1; 4S1O1 
5S1O1; 10S1O1 
9S1O1; 25S1O1 

Wyb. Ko(ciuszkowskie 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

dr 
 

Zarz&d Dróg Miejskich 
00-801 Warszawa, Chmielna 120 

81 
 

5-04-08 
 

126 24N1O1; 4S1O1 
5S1O1; 10S1O1 
 

Wyb. Ko(ciuszkowskie 
j. ewid.: 
dzielnica 
Warszawa #ródmie(cie 

Bz Miasto Sto"eczne Warszawa 
Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

82 
 

5-04-08 
 

128  4S1O1;  5S1O1 Linia (rednicowa PKP 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Tk 
 

Skarb Pa%stwa 
Polskie Koleje Pa%stwowe S.A. 
00-973 Warszawa,  Szcz'(liwicka 62 

83 
 

5-04-08 
 

129  4S1O1,\;  5S1O1 Wyb. Ko(ciuszkowskie 2 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi 
 

Skarb Pa%stwa reprezentowany przez 
Starost' Powiatu Warszawskiego 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 
 

84 
 

5-04-08 
 

132 5S1O1 Linia (rednicowa PKP 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Tk 
 

Skarb Pa%stwa 
Polskie Koleje Pa%stwowe S.A. 
00-973 Warszawa, Szcz'(liwicka 62 

85 
 

5-04-08 
 

133 24N1O1; 4S1O1 
5S1O1; 10S1O1 
 

Wyb. Ko(ciuszkowskie 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bz 
 

Miasto Sto"eczne Warszawa 
Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 
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LP OBR!B NUMER  
DZIA!KI 

ARKUSZ  
MAPY 

BLI"SZE 
OKRE#LENIE 
PO!O"ENIA 
/ Warszawa / 

OPISY  
U"YTKÓW W!A#CICIEL / W!ADAJ$CY 

1 2 3 4 5 6 7 

86 
 

5-04-08 
 

134 10S1O1; 4S1O1 
5S1O1; 24N1O1 

Rzeka Wis"a 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Tr 
 

Regionalny Zarz&d Gospod. Wodnej,  
00-533 Warszawa, Mokotowska 63 

87 
 

5-04-08 
 

135 24N1O1; 25N1O1;10, 
4 S1O1; 5S1O1; 
10S1O1 

Rzeka Wis"a 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Wp 
 

Regionalny Zarz&d Gospod. Wodnej,  
00-533 Warszawa, Mokotowska 63 

88 
 

5-04-08 
 

137/3 9S1O1 
 

Aleja 3 Maja 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi 
 

Miasto Sto"eczne Warszawa 
Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

89 
 

5-04-08 
 

137/4 9S1O1 
 

Ul. 3 Maja 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi Miasto Sto"eczne Warszawa 
Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

90 
 

5-04-08 
 

137/5 9S1O1 
 

Ul. 3 Maja 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi Miasto Sto"eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 
Nordic Park Investment  Spó"ka 
z Ograniczon& Odpowiedzialno(ci& 
00-078 Warszawa, Al. Jerozolimskie 
56C 

91 
 

5-04-08 
 

137/6 9S1O1 
 

Aleja 3 Maja 12 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

Bi Miasto Sto"eczne Warszawa 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 
#ródmiejska Spó"dzielnia 
Mieszkaniowa 00-391 
Warszawa, Al. 3 Maja 12 

92 
 

5-06-02 
 

1/1 8S1O1; 9S1O1 
13S1O1; 14S1O1 

Al. 3 Maja 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

dr 
 

Miasto Sto"eczne Warszawa 00-950 
Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 
Prezydent Miasta Sto"ecznego 
Warszawy 
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 

93 
 

5-06-01 
 

1 12S1O1; 13S1O1 
 

Aleje Jerozolimskie 
j. ewid.: 
dzielnica #ródmie(cie 

dr 
 

Zarz&d Dróg Miejskich,  
00-801 Warszawa, Chmielna 120 
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1.1. WYKAZ  ZA!$CZONYCH DO PROJEKTU 
wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, uzgodnie#, pozwole# lub opinii  
(tak$e specjalistycznych) oraz o!wiadcze# w"a!ciwych jednostek organizacyjnych 

 

L.p. Opis dokumentu Cechy znamionowe 
dokumentu, na którym 

dokonano zapisu 

Za"'cznik 
nr … 

Uwagi  

1. Pismo do PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 

Pismo z: 
 pa+dziernik 2009 

1 W toku 

2. Pismo do Urz%du m. st. Warszawy. 
Biuro Sto"ecznego Konserwatora 
Zabytków (wraz z odpowiedzi'). 

Pismo z: 
pa+dziernik 2009 

2 W toku 

3. Tabela uzgodnie# 
mi%dzybran$owych 

  Znajduje si%  
w pkt 4.1. 
opracowania 
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      1.2. ZESPÓ! PROJEKTOWY  
       Kserokopie:  

!  uprawnie# budowlanych do projektowania,  
!  za!wiadcze# o przynale$no!ci do Okr%gowej  

 Izby In$ynierów Budownictwa 
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1.3. O"WIADCZENIE PROJEKTANTA  

  i SPRAWDZAJ$CEGO 
  o sporz'dzeniu projektu zgodnie z obowi'zuj'cymi  
  przepisami i zasadami wiedzy technicznej   
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1.3.1. O"WIADCZENIE  PROJEKTANTA. 
 
 Jako projektant zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  

o zmianie ustawy Prawo budowlane – Art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 888) 
  
 o%wiadczam,  

$e wykonany przeze mnie niniejszy Projekt architektoniczno – budowlany p.n.:  
 
 Km 1,907 -  Przebudowa przej%cia dla pieszych pod torami linii 448         
 (koniec peronów p.o. Warszawa Powi%le). Bran&a Architektura. 
  
 jest zgodny z obowi'zuj'cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

PROJEKTANT: 

 

………………………………………………………………………… 
Imi% i nazwisko, Nr upraw. budowlanych do projektowania (piecz'tka) 
podpis, data  

1.3.2. O"WIADCZENIE  SPRAWDZAJ$CEGO. 

 

Jako sprawdzaj'cy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  
o zmianie ustawy Prawo budowlane – Art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 888)  

o%wiadczam,  
$e sprawdzony przeze mnie niniejszy Projekt architektoniczno – budowlany p.n.:  

 
 Km 1,907 -  Przebudowa przej%cia dla pieszych pod torami linii 448         
 (koniec peronów p.o. Warszawa Powi%le). Bran&a Architektura. 

jest zgodny z obowi'zuj'cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

SPRAWDZAJ"CY: 

 

………………………………………………………………………… 
Imi% i nazwisko, Nr upraw. budowlanych do projektowania (piecz'tka) 
podpis, data 
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2. OPIS TECHNICZNY 
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2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przej!cia dla pieszych pod 

torami linii 448 (koniec peronów p.o. Warszawa Powi!le).  
 
Projekt wchodzi w zakres robót, obj%tych Zadaniem Inwestycyjnym Nr 1, realizowanych  
w ramach przedsi%wzi%cia inwestycyjnego pod nazw':   
 
Przebudowa i budowa (modernizacja) linii %rednicowej w uk"adzie dalekobie&nym 
(linia nr 1 i 2) i w uk"adzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Zachodnia "'cznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem 
%rednicowym w uk"adzie dalekobie&nym. 

 

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje: 
! projekt budowlany: bran$a architektura 
! inne bran$e: patrz odpowiednie zeszyty 

2.3. OCHRONA KONSERWATORSKA. 

 Na terenie obj%tym niniejszym projektem nie ma obiektów podlegaj'cych ochronie 
 konserwatorskiej. Poniewa$ obiekt ten le$y jednak  w sferze zainteresowania konserwatora, 
 wyst'piono z wnioskiem o jego opini%. Konserwator otrzyma" projekt budowlany, zalecenia 
 w za"'czeniu. 

2.4. MATERIA!Y WYJ"CIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU. 

Projekt opracowano w oparciu o: 

! SIWZ - OPZ, 
! inwentaryzacj% obiektu w zakresie niezb%dnym do opracowania projektu 

budowlanego, 
! Koncepcj% Programowo – Przestrzenn' (KPP), 
! uzgodnienia z Zamawiaj'cym, 
! mapy do celów projektowych, 
! badania geotechniczne i specjalistyczne, 
! Decyzj% o !rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj% przedsi%wzi%cia, 
! Decyzj% o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
! warunki techniczne gestorów infrastruktury kolejowej i pozakolejowej, 
! wymagania ustaw i rozporz'dze# wykonawczych, 
! wymagania norm, przepisów techniczno-budowlanych, instrukcji i wytycznych 

projektowania, 
! zasady wspó"czesnej wiedzy technicznej. 
! wyci'g z przepisów dot. bezpiecze#stwa na peronach i w  doj!ciach do peronów –

Za"'cznik nr 3 w"'czony na ko#cu opisu. 
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2.5. STAN ISTNIEJ$CY. 

 Opis stanu istniej'cego. 

Warszawa Powi!le - przystanek osobowy Polskich Kolei Pa#stwowych na warszawskiej linii 
!rednicowej, po"o$ony na terenie warszawskiego &ródmie!cia, przy ul. Leona 
Kruczkowskiego. 
Na przystanku tym zatrzymuj' si% poci'gi Kolei Mazowieckich (wi%kszo!, poci'gów  
tej firmy) i Szybkiej Kolei Miejskiej (wszystkie poci'gi). 
Przystanek wybudowano w latach 1954 - 1963, wed"ug projektu Arseniusza Romanowicza i 
Piotra Szymaniaka, zak"adaj'cego dodatkowe wykorzystanie peronów do komunikacji 
pieszej pomi%dzy &ródmie!ciem a po"o$onym pod skarp' Powi!lem.  

 

 
 
 

W trakcie budowy rozebrano cz%!, zabytkowych neorenesansowych pawilonów przy 
wiadukcie Mostu Poniatowskiego, co jednak w pewnej mierze zosta"o zrekompensowane 
wysok' jako!ci' architektoniczn' nowego budynku, a szczególnie niebanalnym kszta"tem 
zadasze# peronów.  
W 2006 roku, w zwi'zku z remontem tunelu !rednicowego, rozpocz%to renowacj% budynku 
wej!ciowego od strony Sródmie!cia, któr' zako#czono w 2008 roku.  
Przystanek jest bardzo wa$nym elementem urbanistycznym i w%z"em komunikacyjnym: 
"'czy bowiem dwie wa$ne dzielnice stolicy: &ródmie!cie i Powi!le. 
Ze wzgl%du na zmian% uk"adu trakcyjnego, konieczn' staje si% przebudowa peronów 
(remont kapitalny istniej'cych wiat-pylonów, przebudowa istniej'cych peronów, odnowienie 
nawierzchni). 
 
Doj!cie do peronów: od strony Powi!la (ul. L. Kruczkowskiego) wymaga gruntownej 
przebudowy. Wej!cia te nie odpowiadaj' wymogom XXI wieku. 
Ogólny stan wy$ej wymienionych obiektów jest niezadowalaj'cy.  
Obiekty s' zawilgocone, ok"adziny brudne i zniszczone. 
Doj!cia nie s' przystosowane do obs"ugi osób niepe"nosprawnych. 
Zadaszenie wej!cia (blacha) sprawia wra$enie zadaszenia prowizorycznego. 
Zadaszenie jest do rozbiórki i wymiany. 
Du$ym problemem jest  zachowanie czysto!ci schodów (brak rynien). 
Stan istniej'cy przej!cia do peronu Warszawa Powi!le cz%!ciowo obrazuj' za"'czone ni$ej 
fotografie. 
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2.6. STAN PROJEKTOWANY. 
 
2.6.1. Przeznaczenie i program u$ytkowy obiektu budowlanego. 

 
Projektowane przej!cie pod torami zosta"o powi'zane i dostosowane do sytuacji w terenie. 
Ma ono za zadanie stworzenie jednolitej struktury oraz zapewnienie komfortu i 
odpowiedniego standardu podró$nym i u$ytkownikom.  
Windy osobowe s' integraln' cz%!ci' opracowania. 
Przewiduje sie te$ elementy ma"ej architektury jak automaty biletowe, tablice informacyjne i 
orientacyjne itp. 
 
 

2.6.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 
 

 Podstw% do oblicze# powierzchni i kubatury stanowi : PN-70/B-02365 
 

 Legenda: 
 
 Pz  –  powierzchnia zabudowy 
 Pk  –  powierzchnia konstrukcji 
 D"   –  d"ugos, 
 Sz. –  szeroko!, 

           H!  –  wysoko!, w !wietle 
          Hs  –  wysoko!, w stanie surowym 
           V    –  kubatura 
 
 
 Pz           455,40 m# 
 Pk  74,30 m# 
 D".  16,10 m   ( przej!cie ) 
 D".  15,00 m   ( wej!cie – Peron 1 )                                       
 D".  13,00 m   ( wej!cie – Peron 2 )   
 Sz.    5,93 m   ( przej!cia )          
 Sz.    4,25 m   (wej!cie – Peron 1)                                    
 Sz    3,30 m   (wej!cie – Peron 2)                                  
 H!    4,20 m 
 Hs    8,60 – 10,40 m 
 V        4.951,9 m$ 
 

Klasa odporno!ci po$arowej z elementów konstrukcyjnych dla klasy odporno!ci ogniowej – 
„C”  
Klasa odporno!ci po$arowej elementów g"ównej konstrukcji no!nej – R 60, stropów R EI 60 
Klasyfikacja reakcji na ogie# : - klasa podstawowa - A1 lub A2, w zakresie wydzielania 
dymu - s1, w zakresie wyst%powania p"on'cych kropli-cz'stek - d0 
 

  Rozwi'zania dla mediów jak i ich przy"'czy, okre!lono w projektach bran$owych.  

" Formalno-prawne wymogi realizacji obiektu: 
 

Przej!cie podziemne wraz z infrastruktur' zosta"o dostosowane do miejscowych warunków 
lokalizacyjnych - ukszta"towania i uzbrojenia terenu, przepisów sanitarno-
epidemiologicznych oraz ochrony p.po$. (w za"'czniku opinia p.po$.).  
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• Opis elementów konstrukcyjnych: 
 
 Opis elementów konstrukcyjnych przej!cia podziemnego  wraz z obliczeniami znajduje si% 
 w cz%!ci konstrukcyjnej projektu w zeszycie Nr 2PB/M1.1-K 

 
" Zestawienie szczegó"owe : 

 
 &ciana od strony peronów oraz w wej!ciach na perony: 
 

- wy"o$one  p"ytami z betonu architektonicznego, koloru antrazyt, materia" niepalny, 
p"yty fibro-betonowe z betonu drobno-ziarnistego klasy C25/30, zbrojonego 
w"óknem polipropylenowym o gr.18 mm, montowane na k'townikach ze stali 
nierdzewnej, zamocowanych do !ciany konstrukcyjnej. Montowane w sposób 
niewidoczny. 
Wa$ne jest aby konstrukcja pod p"yt' by"a montowana na etapie wznoszenia !cian 
$elbetowych, istotne jest zabezpieczenie konstrukcji $elbetowej przej!cia przed 
os"abieniem jej przez nawiercanie otworów dla monta$u podkonstrukcji. 

- element $elbetowy wg.oblicze# i opisu w cz%!ci konstrukcyjnej  
- izolacja przeciwwilgociowa 

 
 Pod"oga w przej!ciu pod torami (przekrój C-C): 
 

- 4 cm p"yta betonowa z Terazzo 
- 2 cm zaprawa 
- 20 cm p"yta $elbetowa 
- 117 cm kana" techniczny 
- 60 cm p"yta fundamentowa 
- izolacja przeciwwilgociowa, wodoszczelna 
- 30 cm podbeton 

 
            Pod"oga w przej!ciu pod torami (przekrój E-E): 

- 4 cm p"yta betonowa z Terazzo 
- 2 cm zaprawa 
- 0-16 cm wylewka spadkowa 
- 30 cm p"yta $elbetowa 
- 107 cm kana" techniczny 
- 60 cm p"yta fundamentowa 
- izolacja przeciwwilgociowa 
- 30 cm podbeton 

 
 Szczegó"owy opis warstw konstrukcyjnych w cz%!ci konstrukcyjnej wraz z obliczeniami. 
 
 Schody: 
 

- 4cm p"ytki Tarazzo  
- 2 cm zaprawa 
- izolacja przeciwwilgociowa w p"ynie 
- schody $elbetowe (cz%!, konstrukcyjna) 
- chudy beton 
- warstwy gruntowe 

 
UWAGA: Powierzchnie spoczników schodów nale$y wyró$ni,  kolorystycznie w pasie  
30 cm od kraw%dzi rozpoczynaj'cej i ko#cz'cej bieg schodów, poprzez  u"o$enie p"ytek 
Tarrazo albo p"ytek betonowych innego koloru. 
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Nad przej!ciami do  peronów 1 i 2  s' wykonane przebicia w stropie, co zapewnia naturalne 
do!wietlenie tych doj!, oraz daje mo$liwo!, umieszczenia reklam oraz informacji. 
Strop podwieszony z p"yt  gipsowo-kartonowych gr.1,25 cm na konstrukcji stalowej. 
P"yty GK jako wodoodporne, impregnowane p"yty GK(specyfika !rodowiska). 
Wej!cia na perony 1 i 2 zaopatrzone s' w schody ruchome jak i schody tradycyjne 
zabezpieczone por%czami. 
Korzystanie z przej!cia podziemnego przez osoby niepe"nosprawne jest mo$liwe dzi%ki 
znajduj'cym sie windom osobowym, ktore zapewniaj' swobod% poruszania si% osobom z 
niepe"nosprawno!ci' ruchow'. 
Szyby windowe w cz%!ci dennej $elbetowe, nast%pnie jako konstrukcja stalowa, w której 
porusza si% winda osobowa.Stalowa konstrukcja jest zwi'zana(schowana) w konstrukcji 
$elbetowej !ciany. Szczegó"owe wymiary w cz%!ci rysunkowej. 
Elementy szklane jako szk"o laminowane bezpieczne(VSG). Usuni%cie grafitti ze szk"a jest 
mo$liwe wod' pod ci!nieniem ( warunek- mo$liwie wcze!nie po wymalowaniu). 
 
Elementy podtorza w cze!ci konstrukcyjnej. 

 
Przerwy dylatacyjne wykonane w cz%!ciach konstrukcyjnych s' dalej powielane w  
warstwach niekonstrukcyjnych.  
 
Przewiduje si% te$ elementy ma"ej architektury jak, tablice informacyjne i orientacyjne itp. 

 
" Elementy wyko#czenia : 

 
      Izolacje: 
 

 - przeciwwilgociowa – dostosowana do warunków gruntowych tzn.poziomu wód  
gruntowych i wilgotno!ci gruntu. 

 
" Uwagi ko#cowe: 

 
Materia"y budowlane winny odpowiada, atestom technicznym i !wiadectwom dopuszczenia 
do stosowania oraz ustaleniom odno!nych norm. 

            Roboty budowlane i rzemie!lnicze powinny by, wykonane zgodnie  z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowi'zuj'cymi przepisami i normami 

2.6.3. Wytyczne realizacji budowy (fazowanie robót). 

Etapowanie prac budowlanych. 
Wszystkie przedsi%wzi%cia budowlane b%d' tak etapowane, aby zminimalizowa, 
uci'$liwo!, dla u$ytkowników i pracowników. 
W czasie prac budowlanych zachowana b%dzie operatywno!, odpowiednich jednostek 
PLK. Ewentualne ograniczenia na tym obszarze b%d' konsultowane z Inwestorem. 
 
Docelowy stan wykonania pierwszego etapu inwestycji do czasu EURO 2012, uzgodniono 
z Zamawiaj'cym.  
W ramach tego etapu zak"ada si% wykonanie na szlaku linii podmiejskiej p.o. Warszawa 
Powi!le przebudowy dwóch peronów (1 – 2) "'cznie z zadaszeniem oraz przej!ciem 
podziemnym Km 1,907. Projekt zak"ada po"'czenie wykonanej inwestycji z istniej'c' 
infrastruktur'. 
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2.6.4. Projekty bran$owe zwi'zane 

Bran$a: Konstrukcja:     patrz zeszyt 2PB/M1.1-K  
Bran$a: Odwodnienie     patrz zeszyt 2PB/M1.1-O 
Bran$a: Instalacje sanitarne wod.- kan.  patrz zeszyt 2PB/M1.1-IS 

2.6.5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego  dostosowania do 
krajobrazu i otaczaj'cej zabudowy. 

Przej!cie pod torami  dostosowano do zmiany geometrii torów i uk"adu torowo-peronowego, 
ma ono za zadanie stworzenie jednolitej struktury oraz zapewnienie odpowiedniego 
komfortu i standardu podró$nym i u$ytkownikom.  
Przewiduje sie te$ elementy ma"ej architektury jak automaty biletowe, tablice informacyjne i 
orientacyjne itp. 
Forma architektoniczna przej!cia pod torami, opiera si% na konstrukcji $elbetowej  ramowej 
na fundamentach z pali wierconych z wykonaniem zabezpiecze# p.wilgociowych. 
Zastosowane materia"y ok"adzinowe s' dope"nieniem ca"o!ci formy architektonicznej - 
czytelnej i jednoznacznej . 
Przej!cie pod torami ma zapewni, swobodn' komunikacj% i zosta"o powi'zane z istniej'c' 
zabudow' , a zastosowane rozwi'zania architektoniczne  pozwalaj' na zintegrowanie z 
krajobrazem i s' dope"nieniem otoczenia.  

2.6.6. Rozwi'zania problemu barier „architektonicznych” dla osób niepe"nosprawnych 

 Projektowane przej!cie podziemne do peronów jak równie$ same perony dostosowane          
 zosta"y do potrzeb osób niepe"nosprawnych. Zlikwidowane zosta"y architektoniczne bariery   
dla podró$nych o ograniczonej mo$liwo!ci poruszania si%. 

 Na rysunkach peronów i przej!, / doj!, do peronów, przedstawiono system pasów i 
 oznakowania terenu dla ludzi z wadami wzroku i niewidomych. 
 Symbolicznie zaznaczono przebieg i uk"ad komunikacyjny (np. zmiany kierunków ruchu, 
 doj!, do wind, schodów). 
 Sama struktura pasa (dotykowa czyli wyczuwalna dla osób niewidomych, kontrast 
 z materia"ami s'siaduj'cymi, itp.) bazuje na mi%dzynarodowych przepisach TSI. 
 
 Ze wzgl%du na brak ujednoliconych przepisów, dotycz'cych przystosowania objektów 
 komunikacji publicznej dla osób niewidomych zrezygnowano w projekcie z uszczególnie# 
 dotycz'cych: 

      -  okre!lenia struktury: rowkowa czy te$ b'blowa. 
      -  okre!lenia stopnia kontrastu z materia"ami s'siaduj'cymi. 
      -  okre!lenia szeroko!ci pasa i wielko!ci oznacze# (np. zmiany kierunku ruchu). 

 
 Po opublikowaniu odpowiedniego rozporz'dzenia Ministra Infrastruktury, nale$y projekt 
 uszczegó"owi,.  
 
 Powy$sza uwaga dotyczy równie$ okre!lenia stopnia spe"nienia norm europejskich przez 
 normy polskie i vice versa (np. pas kraw%dziowy na peronach wymagany przez TSI, a nie 
 wymagany przez przepisy polskie). 
 Na peronach znajduj' si% windy osobowe, które zapewniaj' swobod% poruszania si% 
 osobom z niepe"nosprawno!ci' ruchow'. 
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2.6.7. Wp"yw obiektu budowlanego na !rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi  
i obiekty s'siednie. 

Po zako!czeniu budowy, obiekt budowlany b%dzie oddzia"ywa" pozytywnie na !rodowisko 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty s'siednie. 

  Inne parametry: 
! ilo!,, jako!, i sposób odprowadzania !cieków: patrz zeszyty: Punkt. 2.6.4 
! emisja zanieczyszcze# gazowych, w tym zapachów, py"owych i p"ynnych : 

nie dotyczy 
! emisja ha"asu oraz wibracji, a tak$e promieniowania, w szczególno!ci jonizuj'cego, 

pola elektromagnetycznego i innych zak"óce#: nie dotyczy 
! obiekt budowlany nie ma wp"ywu  na istniej'cy drzewostan (brak drzewostanu 

chronionego), nast'pi regulacja wód poopadowych 
! rozwi'zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne obiektu budowlanego nie maj' 

negatywnego wp"ywu na !rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane. 
 

2.6.8 Spe"nienie wymaga#,  o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
dotycz'cych bezpiecze#stwa konstrukcji, bezpiecze#stwa po$arowego, bezpiecze#stwa 
u$ytkowania, odpowiednich warunków BHP.  

2.6.8.1. Bezpiecze#stwo po$arowe 
 

Podstaw% merytoryczn' warunków i wytycznych bezpiecze#stwa po$arowego stanowi' 
aktualne postanowienia aktów prawnych, przepisów i norm technicznych z zakresu ochrony 
przeciwpo$arowej. 
 
Materia"ami wyj!ciowymi jest projekt architektoniczno-budowlany wraz z ustaleniami 
mi%dzy projektantem, inwestorem I rzeczoznawc' ds. p.po$. 
 

 Wytyczne i warunki przedstawiono w za"'czniku nr.4 na ko#cu opisu. 
 Projekt zosta" wykonany zgodnie z zaleceniami rzeczoznawcy do spraw  
 p. po$. (za"'cznik nr. 5). 
  

 
2.6.8.2.  Bezpiecze#stwo u$ytkowania.Spe"nienie warunków BHP.  

 
Opracowanie projektu zosta"o przeprowadzone w zgodzie z obowi'zuj'cymi  przepisami 
i normami. 
Uwzgl%dniono w nim opini% rzeczoznawcy z dziedziny BHP i z dziedziny sanitarno-
higienicznej (SANEPID). 
Uwzgl%dniono opini% Inwestora i ustalono z nim adekwatne !rodki do realizacji 
projektowych celów w oparciu o ustalenia z rzeczoznawc'.  
Uzgodnienia zosta"y potwierdzone piecz%ci' i podpisem rzeczoznawcy w cz%!ci 
rysunkowej oraz w za"'czniku nr 6 na ko#cu niniejszego opracowania. 
 

2.6.8.3. Bezpiecze#stwo konstrukcji 
 

Konstrukcje budowlane zosta"y opracowane zgodnie z obowi'zuj'cymi przepisami i 
normami, gwarantuj'cymi bezpiecze#stwo konstrukcji. Obliczenia  konstrukcji i schematy 
statyczne podane s' w oddzielnym zeszycie: 2PB/M1.1-K 
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2.7. INFORMACJA DOTYCZ$CA BEZPIECZE(STWA I 
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
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INFORMACJA DOTYCZ"CA BEZPIECZE(STWA 
 I OCHRONY ZDROWIA 

 

zgodnie z 
 

ROZPORZ$DZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 

 z dnia 23 czerwca 2003r. 

 
w sprawie informacji dotycz'cej bezpiecze)stwa i ochrony zdrowia  

oraz planu bezpiecze)stwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126) 
 

 Informacja dotycz'ca Bezpiecze)stwa i Ochrony Zdrowia 
opracowana na podstawie §2 rozporz'dzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze)stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 
1126). 
 
Nazwa i adres obiektu: 
 
Przej!cie pod torami na p.o. Warszawa Powi!le  
ul. Leona Kruczkowskiego 3 
00-380 Warszawa 
 
 

Inwestor: 
 
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 
ul.  Targowa 74 
03 – 734  Warszawa 

Imi! i nazwisko oraz adres projektanta sporz"dzaj"cego informacj!:   

 
Bernhard Gössler  
GKA-Solutions GmbH 
Alte Jakobstr. 85 / 86 
10179 Berlin 
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SPIS TRE&CI 

 

1. Zakres robót dla ca"ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno!, realizacji poszczególnych 
obiektów. 

2.   Wykaz istniej'cych obiektów budowlanych. 

3.   Wskazanie elementów zagospodarowania dzia"ki lub terenu, które mog' stwarza, zagro$enie    
bezpiecze#stwa i zdrowia ludzi. 

4.   Wskazanie dotycz'ce przewidywanych zagro$e# wyst%puj'cych podczas realizacji robót  
budowlanych, okre!laj'ce skal% i rodzaje zagro$e# oraz miejsce i czas ich wyst'pienia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta$u pracowników przed przyst'pieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.   Wskazanie !rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj'cych niebezpiecze#stwom 
wynikaj'cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro$enia  
zdrowia lub w ich s'siedztwie, w tym zapewniaj'cych bezpieczn' i sprawn' komunikacj%, 
umo$liwiaj'c' szybk' ewakuacj% na wypadek po$aru, awarii i innych zagro$e#. 
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1. Zakres robót, kolejno!, realizacji 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie zadania zgodnie z punktem 2.1 opisu technicznego. 
 
 
2. Wykaz istniej'cych obiektów budowlanych  
 
Stan istniej'cy omówiono w punkcie 2.5 opisu technicznego. 
 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia"ki lub terenu, które mog' stwarza, zagro$enie    
bezpiecze#stwa i zdrowia ludzi. 
 
Nierówno!ci terenu, studzienki, budynki i obiekty  podlegaj'ce rozbiórce, ruiny starych obiektów, 
spadaj'ce pokrycia i ok"adziny k"adek oraz wiaduktów i innych obiektów, ruch poci'gów i ruch 
pieszych. 
 
 
4. Wskazanie dotycz'ce przewidywanych zagro$e# wyst%puj'cych podczas realizacji robót 
budowlanych, okre!laj'ce skal% i rodzaje zagro$e# oraz miejsce i czas ich wyst'pienia. 
 
Roboty ziemne  
Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobli$u istniej'cych obiektów nale$y zwróci, uwag% na 
mo$liwo!, obsuwania si% gruntu m.in. pod wp"ywem wód opadowych. Nale$y prowadzi, skarpy 
pod odpowiednim k'tem, nie dopuszcza, do rozlu+nienia gruntu. 
Dla sieci wewn%trznych wykonywane b%d' wykopy w'sko przestrzenne, co stwarza 
niebezpiecze#stwo przysypania – w przypadku braku zabezpieczenia !cian wykopu przed 
obsuni%ciem si% – urobkiem pochodz'cym z wykopu. 
Przy braku wygrodzenia wykopu balustradami mo$e zaistnie, zagro$enie upadku pracownika lub 
osoby postronnej do wykopu. 
Przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej mo$e nast'pi, potr'cenie pracownika lub osoby 
postronnej "y$k' koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dost%pnym dla 
osób postronnych. 
 
Roboty budowlano-monta$owe 
Zagro$enia wyst%puj'ce przy wykonywaniu robót budowlano-monta$owych: 
- upadek pracownika z wysoko!ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia 

otworów technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworów prowadz'cych 
na p"yty otwarte. 

- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi, lub cz%!ciami konstrukcji stalowej 
podczas wykonywania robót monta$owych przy u$yciu $urawia budowlanego (przebywanie 
pracownika w strefie zagro$enia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, 
powi%kszonym z ka$dej strony o 6,0 m). 

 
Roboty wyko#czeniowe 
Zagro$enia wyst%puj'ce przy wykonywaniu robót wyko#czeniowych: 
- upadek pracownika z wysoko!ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania, brak stosowania sprz%tu chroni'cego przed upadkiem z wysoko!ci przy 
wykonywaniu robót zwi'zanych z monta$em lub demonta$em rusztowania), 

- uderzenie spadaj'cym przedmiotem osoby postronnej korzyst'jacej z ci'gu pieszego 
usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
 
Maszyny i urz'dzenia techniczne u$ytkowane na placu budowy 
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Zagro$enia wyst%puj'ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u$yciu maszyn i urz'dze# 
technicznych: 
- pochwycenie ko#czyny górnej lub ko#czyny dolnej przez nap%d (brak pe"nej os"ony nap%du), 
- potr'cenie pracownika lub osoby postronnej "y$k' koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dost%pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- pora$enie pr'dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj'cych urz'dzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
Nate$y zwróci, uwag% na niebezpiecze#stwa wynikaj'ce z prowadzenia prac przy czynnym ruchu 
komunikacyjnym na s'siednich ulicach tudzie$ torach kolejowych oraz na niebezpieczenstwo dla 
osób postronnych na pracu budowy (du$e potoki pasa$erów).  
Nale$y te$ zwróci, uwag% na ruch osób postronnych w obr%bie s'siaduj'cych z placami budów, 
budynków dworcowych. 
 
Inne zagro$enia: 
- monta$ i demonta$ rusztowa#, 
- transport d"ugich elementów, 
- transport r%czny elementów o du$ej masie, 
- prace lutownicze i spawalnicze, 
- monta$ instalacji elektrycznych, 
- próby szczelno!ci przewodów, 
- przebywanie na terenie budowy osób postronnych, 
- wyziewy substancji chemicznych np. farby, lakiery, 
- praca wielu ekip na placu budowy – podwykonawców, 
- warunki atmosferyczne dla robót ziemnych i nawierzchniowych, 
- prace w s'siedztwie czynnych maszyn i urz'dze#. 
 
Zagro$enia mog' wynika, z przyczyn organizacyjnych, takich jak: 
- niew"a!ciwej ogólnej organizacji pracy: nieprawid"owego podzia"u pracy lub rozplanowania 

zada#, niew"a!ciwych polece# prze"o$onych, braku nadzoru, braku instrukcji pos"ugiwania si% 
czynnikiem materialnym, tolerowania przez nadzór odst%pstw od zasad bezpiecze#stwa pracy  
i ergonomii, dopuszczenia do pracy cz"owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada# Iekarskich; 

- niew"a!ciwej organizacji stanowiska pracy: niew"a!ciwego usytuowania urz'dze# na 
stanowiskach pracy, nieodpowiedniego podej!cia i doj!cia, braku !rodków ochrony 
indywidualnej lub niew"a!ciwego ich doboru. 

 
Zagro$enia mog' wynika, z przyczyn technicznych: 
- niew"a!ciwego stanu czynnika materialnego: wad konstrukcyjnych, niew"a!ciwej stateczno!ci, 

braku w"a!ciwych urz'dze# zabezpieczaj'cych, braku !rodków ochrony zbiorowej lub  
niew"a!ciwego ich doboru, braku lub wadliwo!ci sygnalizacji zagro$e#, niedostosowania 
czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

- niew"a!ciwego wykonania czynnika materialnego: zastosowania materia"ów zast%pczych, 
niedotrzymania wymaganych parametrów technicznych, 

- wad materia"owych czynnika materialnego: ukrytych wad materia"owych czynnika 
materialnego, 

- niew"a!ciwej eksploatacji czynnika materialnego: nadmiemej eksploatacji czynnika 
materiainego, niedostatecznej konserwacji czynnika materiainego, niew"a!ciwej naprawy  
i remontu czynnika materialnego. 

 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta$u pracowników przed przyst'pieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Sposób instrukta$u pracowników 
Instrukta$ pracowników powinien by, przeprowadzony przez lnspektora BHP – szkolenie 
pierwszego stopnia. Pracownicy powinni potwierdzi, na pi!mie fakt uczestnictwa w szkoleniu.  
Szkolenia w dziedzinie bezpiecze#stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza si% jako: szkolenie wst%pne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane s' w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wst%pne ogólne („instrukta$ ogólny”) przechodz' wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników  
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uk"adach zbiorowych pracy  
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowi'zujacymi w danym zak"adzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenia wst%pne podstawowe w zakresie bhp powinny by, przeprowadzone w okresie nie 
d"u$szym ni$ 6 miesi%cy od rozpocz%cia pracy na okre!lonym stanowisku pracy. 
Szkolenia wst%pne na stanowisku pracy („Instrukta$ stanowiskowy") powinien zapozna, 
pracowników z zagro$eniami wyst%puj'cymi na okre!lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagro$eniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przyst'pieniem do pracy, powinni by, zapoznani z ryzykiem zawodowym 
zwi'zanym z prac' na danym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny by, przeprowadzane w formie instrukta$u, nie rzadziej ni$ raz na 3 Iata,  
a na stanowiskach pracy, na których wyst%puj' szczególne zagro$enia dla zdrowia lub $ycia oraz 
zagro$enia wypadkowe – nie rzadziej ni$ raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów $urawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o nap%dzie silnikowym powinni posiada, wymagane kwalifikacje. 
Powy$szy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 kW. 
 
Na placu budowy powinny by, udost%pnione pracownikom do sta"ego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpiecze#stwa i higieny pracy dotycz'ce: 
- wykonywania prac zwi'zanych z zagro$eniami wypadkowymi lub zagro$eniami zdrowia 

pracowników, 
- obs"ugi maszyn i innych urz'dze# technicznych,  
- post%powania z materia"ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy.  
Ww. instrukcje powinny okre!la, czynno!ci do wykonywania przed rozpocz%ciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno!ci do wykonywania po jej 
zako#czeniu oraz zasady post%powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj'cych zagro$enia dla 
$ycia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopu!ci, pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiej%tno!ci, a tak$e dostatecznej znajomo!ci przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpo!redni nadzór nad bezpiecze#stwem i higien' pracy na stanowiskach pracy sprawuj' 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowi'zków. 
Przed przyst'pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych nale$y przedstawi, pe"ny 
zakres przygotowanej dla tych robót dokumentacji, projekt organizacji robót i placu budowy, 
okre!li, sposób post%powania w przypadku wyst'pienia zagro$enia, okre!li, zakres i konieczno!, 
stosowania !rodków ochrony indywidualnej przez pracowników, okre!li, zasady bezpo!redniego 
nadzoru nad prowadzonymi pracami. Ponadto instrukta$ powinien obejmowa, zasady transportu  
i sk"adowania materia"ów zgodnie z instrukcj' producenta, zasady pracy w s'siedztwie czynnych 
dróg komunikacyjnych. 
Nale$y zwróci, szczególn' uwag% na poinformowanie pracowników o zasadach wykonywania 
r%cznych prac transportowych. 
 



Tom IV. Projekt architektoniczno - budowlany  

Strona 30  

6. Wskazanie !rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj'cych niebezpiecze#stwom 
wynikaj'cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro$enia  
zdrowia lub w ich s'siedztwie, w tym zapewniaj'cych bezpieczn' i sprawn' komunikacj%, 
umo$liwiaj'c' szybk' ewakuacj% na wypadek po$aru, awarii i innych zagro$e#. 
 
&rodki i sposoby zapobiegania zagro$eniom. Zagospodarowanie placu budowy. 
 
Nale$y wydzieli, i oznakowa, miejsca prowadzenia robót stosownie do wyst%puj'cego rodzaju 
zagro$enia. Plac budowy nale$y ogrodzi, (wys. co najmniej 1,5) w sposób uniemo$liwiajacy 
dost%p osobom nieupowa$nionym. Nale$y opracowa, plan rozmieszczenia i oznaczenia granic  
i obszarów wewn%trznych i zewn%trznych stref pracy sprz%tu zmechanizowanego, rozwi'za, uk"ad 
komunikacyjny transportu na potrzeby poszczególnych etapów budowy. 
Nale$y urz'dzi, sk"adowiska materia"ów i wyrobów, zapewni, "'czno!, telefoniczn', zapewni, 
w"a!ciw' wentylacj%, urz'dzi, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, zapewni, 
odprowadzenie !cieków lub ich utylizacj%, doprowadzi, energi% elektryczn' oraz wod%. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny by, wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 
oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko!, ci'gu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosi, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla 
pojazdów u$ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale$y wyznaczy, i oznakowa, 
miejsca postojowe na terenie budowy. Drogi i ci'gi piesze na placu budowy powinny by, 
utrzymane we w"a!ciwym stanie technicznym i nie wolno na nich sk"adowa, materia"ów, sprz%tu 
lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje si% r%cznego 
przenoszenia ci%$arów, nie powinny mie, spadków wi%kszych niz 10%. Przej!cia i strefy 
niebezpieczne powinny by, o!wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
Przej!cia o pochyleniu wi%kszym niz 15% nale$y zaopatrzy, w listwy umocowane poprzecznie,  
w odst%pach nie mniejszych ni$ 0,4 m lub schody o szeroko!ci nie mniejszej ni$ 0,75 m 
zabezpieczone z co najmniej jednej strony balustrad'. 
Balustrada powinna sk"ada, si% z deski kraw%$nikowej o wysoko!ci 0,15 m i por%czy ochronnej 
umieszczonej na wysoko!ci 1,10 m. Woln' przestrze# pomi%dzy desk' kraw%$nikow' a por%cz' 
nale$y wype"ni, w sposób zabezpieczaj'cy pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagro$enie spadania przedmiotów z wysoko!ci, powinna 
by, ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemo$liwiaj'cy dost%p osobom 
postronnym. Strefa ta nie mo$e wynosi, mniej niz 1/10 wysoko!ci, z której mog' spada, 
przedmioty, lecz nie mniej ni$ 6,0 m. Przej!cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny by, zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny 
znajdowa, si% na wysoko!ci nie mniejszej ni$ 2,4 m nad terenem w najni$szym miejscu i by, 
nachylone pod k'tem 45 stopni w kierunku +ród"a zagro$enia. Pokrycie daszków powinno by, 
szczelne i odporne na przebicie przez spadaj'ce przedmioty. U$ywanie daszków ochronnych jako 
rusztowa# lub miejsc sk"adowania narz%dzi, sprz%tu, materia"ów jest zabronione. 
 
Nale$y wydzieli, i oznakowa, miejsca rozmieszczenia urzadze# przeciwpo$arowych, okre!li, 
sposób przechowywania i przemieszczania materia"ów, wyrobów, preparatów i substancji 
niebezpiecznych, na terenie budowy. 
Praca powinna si% odbywa, przy w"a!ciwym dla jej rodzaju o!wietleniu naturalnym lub sztucznym.  
Rozdzielnice elektryczne powinny by, usytuowane w odleg"o!ci nie wi%kszej ni$ 50,0 m od 
odbiorników energii, nale$y je zabezpieczy, przed dost%pem osób nieupowa$nionych. Przewody 
elektryczne zasilaj'ce urz'dzenia mechaniczne powinny by, zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich po"'czenia z urz'dzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniajacy bezpiecze#stwo pracy osób obs"uguj'cych takie urz'dzenia. Okresowe kontrole 
stanu stacjonarnych urz'dze# elektrycznych pod wzgl%dem bezpiecze#stwa powinny by, 
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesi'cu, natomiast kontrola stanu izolacji tych urz'dze# 
–  co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
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- przed uruchomieniem urz'dzenia po dokonaniu zmian i napraw cze!ci elektıycznych  
i mechanicznych, 

- przed uruchomieniem urz'dzenia, je!li urz'dzenie by"o nieczynne przez ponad miesi'c, 
- przed uruchomieniem urz'dzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urz'dze# ochronnych ró$nicowopr'dowych w ww. instalacjach 
nale$y sprawdza, ich dzia"anie ka$dorazowo przed przyst'pieniem do pracy, Dokonywane 
naprawy i przegl'dy urz'dze# elektrycznych powinny by, odnotowywane w ksi'$ce konserwacji 
urz'dze#. 
Pracownikom zatrudnionym na budowie nale$y zapewni, dostateczn' ilo!, wody zdatnej do picia 
oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpo$arowych. 
llo!, wody do celów higienicznych przypadaj'ca dziennie na ka$dego pracownika jednocze!nie 
zatrudnionego nie mo$e by, mniejsza ni$: 120 litrów przy pracach w kontakcie z substancjami 
szkodliwymi, truj'cymi lub zaka+nymi albo powoduj'cymi silne zabrudzenia py"ami, w tym 20 I  
w przypadku korzystania z natrysków, 90 litrów przy pracach brudz'cych w wysokich 
temperaturach lub wymagaj'cych zapewnienia nale$ytej higieny procesów technologicznych,  
w tym 60 I w przypadku korzystania z natrysków, 30 I przy pracach pozosta"ych. 
Nale$y ponadto zapewni, co najmniej 2,5 litra na dob% na ka$dy metr kwadratowy powierzchni 
terenu poza budynkami, wymagaj'cej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place).  
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uci'$liwych nale$y zapewni,: 
- posi"ki wydawane ze wzgl%dów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny by, dostosowane do warunków klimatycznych  

i wykonywanej pracy.  
Posi"ki profilaktyczne nale$y zapewni, pracownikom wykonuj'cym prace: 
- zwi'zane z wysi"kiem fizycznym, powoduj'cym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powy$ej 1500 kcal u me$czyzn i powy$ej 1 000 kcal u kobiet, 
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwa$a si% okres od 

dnia 1 Iistopada do dnia 31 marca. 
Napoje nale$y zapewni, pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poni$ej 10°C lub powy$ej 

25°C. 
Pracownik mo$e przyrz'dza, sobie posi"ki we w"asnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. 
 
Na terenie budowy powinny by, wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
sk"adania materia"ów i wyrobów. 
Sk"adowiska materia"ów, wyrobów i urz'dze# technicznych nale$y wykona, w sposób 
wykluczaj'cy mo$liwo!, wywrócenia, zsuni%cia, rozsuni%cia si% lub spadni%cia sk"adowanych 
wyrobów i urz'dze#. 
Materia"y drobnicowe powinny by, u"o$one w stosy o wysoko!ci nie wi%kszej niz 2,0 m, a stosy 
materia"ów workowanych u"o$one w warstwach krzy$owo do wysoko!ci nie przekraczaj'cej  
10 warstw. 
Odleg"o!, stosów przy sk"adowaniu materia"ów nie powinna by, mniejsza ni$: 
a)   0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa#, 
b)   5,00 m - od sta"ego stanowiska pracy. 
Opieranie sk"adowanych materia"ów lub wyrobów o p"oty, s"upy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub !ciany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk"adowanych materia"ów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy u$yciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien by, wyposa$ony w sprz%t niezb%dny do gaszenia po$arów, który powinien 
by, regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupe"niany, zgodnie z wymaganiami producentów  
i przepisów przeciwpo$arowych. 
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Ilo!, i rozmieszczenie ga!nic przeno!nych powinno by, zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpo$arowych. 
 
Roboty ziemne 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo!rednim s'siedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciep"ownicze, 
- wodociagowe i kanalizacyjne, 
powinno by, poprzedzone okre!leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg"o!ci, w jakiej 
mog' by, one wykonywane od istniej'cej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale$y ogrodzi, i umie!ci, napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost%pnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, nale$y wokó" wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi, balustrady 
zaopatrzone w !wiat"o ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Por%cze balustrad powinny znajdowa, si% na wysoko!ci 1,10 m nad terenem i w odleg"o!ci nie 
mniejszej ni$ 1,0 m od kraw%dzi wykopu. 
Wykopy o !cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mog' by, 
wykonywane tylko do g"%boko!ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obci'$ony – w pasie o szeroko!ci równej g"%boko!ci wykopu. 
Je$eli wykop osi'gnie g"eboko!, wi%ksz' ni$ 1,0 m od poziomu terenu, nale$y wykona, zej!cie 
(wej!cie) do wykopu. 
Odleg"o!, pomi%dzy zej!ciami (wej!ciami) do wykopu nie powinna przekracza, 20,0 m. 
Nale$y równie$ ustali, rodzaje prac, które powinny by, wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl%du na mo$liwo!, wyst'pienia szczególnego 
zagro$enia dla zdrowia lub $ycia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o g"%boko!ci wi%kszej od 2,0 m. 
Sk"adowanie urobku, materia"ów i wyrobów jest zabronione: 
- w odleg"o!ci mniejszej ni$ 0,60 m od kraw%dzi wykopu, je$eli !ciany wykopu s' obudowane 

oraz je$eli obci'$enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego od"amu gruntu, je$eli !ciany wykopu nie s' obudowane. 
Ruch !rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa, si% poza granic' klina 
naturalnego od"amu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza, si% do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomi%dzy !cian' wykopu a kopark', nawet w czasie postoju, jest zabronione. 
Zak"adanie obudowy lub monta$ rur w uprzednio wykonanym wykopie o !cianach pionowych i na 
g"%boko!ci powy$ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami os"onowymi lub 
obudow' prefabrykowan'. 
 
Roboty budowlano-monta$owe 
Roboty monta$owe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych 
mog' by, wykonywane na podstawie projektu monta$u oraz planu „bioz” przez pracowników 
zapoznanych z instrukcj' organizacji monta$u oraz rodzajem u$ywanych maszyn i innych 
urz'dze# technicznych.  
Przebywanie osób na górnych p"aszczyznach !cian, belek, s"upów, ram lub kratownic oraz na 
dwóch ni$szych kondygnacjach, znajduj'cych sie bezpo!rednio pod kondygnacj', na której 
prowadzone s' roboty monta$owe, jest zabronione. 
Prowadzenie monta$u z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy pr%dko!ci wiatru powy$ej 10 m/s, 
- przy z"ej widoczno!ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, je$eli stanowiska pracy nie maj' 

wymaganego przepisami odr%bnego o!wietlenia. 
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Od"eg"o!, pomi%dzy skrajni' podwozia lub platformy obrotowej $urawia a zewn%trznymi cz%!ciami 
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi, co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególno!ci: 
- przechodzenia osób w czasie pracy $urawia pomi%dzy obiektami budowlanymi a podwoziem 

$urawia lub wychylania si% przez otwory w obiekcie budowlanym, 
- sk"adowanie materia"ów i wyrobów pomi%dzy skrajni' $urawia budowlanego lub pomi%dzy 

torowiskiem $urawia a konstrukcj' obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 
zabezpieczeniami. 

Punkty !wietlne przy stanowiskach monta$owych powinny by, tak rozmieszczone, aby zapewnia"y 
równomierne o!wietlenie, bez ostrych cieni i ol!nie# osób. 
 
Elementy prefabrykowane mo$na zwolni, z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu  
w miejscu wbudowania. 
W czasie zak"adania st%$e# monta$owych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 
elementów prefabrykowanych z zawiesin i betonowania styków nale$y stosowa, wy"'cznie 
pomosty monta$owe lub drabiny rozstawne.  
W czasie monta$u, w szczególno!ci s"upów, belek i wi'zarów, nale$y stosowa, podk"adki pod Iiny 
zawiesi, zapobiegaj'ce przetarciu i za"amaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materia"ów 
lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywaj'ce na stanowiskach pracy, znajduj'ce si% na wysoko!ci co najmniej 1,0 m od 
poziomu pod"ogi lub ziemi, powinny by, zabezpieczone balustrad' przed upadkiem z wysoko!ci. 
Balustradami powinny by, zabezpieczone: 
- kraw%dzie stropów nieobudowanych !cianami zewn%trznymi, 
- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybów d+wigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone s' prace lub do których mo$liwy jest dost%p ludzi, 
nale$y zabezpieczy, przed mo$liwo!ci' wpadni%cia lub ogrodzi, balustrad'. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie, zapewnione zamocowanie ko#cówki 
linki bezpiecze#stwa do pomocniczej Iiny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 
wysoko!ci oko"o 1,50 m wzd"u$ zewn%trznej strony kraw%dzi przej!cia. 
Wytrzyma"o!, i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzgl%dnia, obci'$enie dynamiczne 
spadaj'cej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi koniecznos, przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpiecze#stwa szelek bezpiecze#stwa powinna by, zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomoc' urz'dzenia samohamuj'cego. 
D"ugo!, linki bezpiecze#stwa szelek bezpiecze#stwa nie powinna by, wi%ksza niz 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie s' wymagane, je$eli Iinki asekuracyjne s' mocowane do linek 
urz'dze# samohamuj'cych, ograniczaj'cych wystapienie si"y dynamicznej w momencie spadania, 
zw"aszcza aparatów bezpiecze#stwa lub pasów bezw"adno!ciowych. 
Osoby korzystaj'ce z urz'dze# krzese"kowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny by, dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko!ci za pomoc' 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale$nie od lin no!nych drabiny, krzese"ka lub podestu. 
Nale$y ponadto ustali, rodzaje prac, które powinny by, wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl%du na mo$liwo!, wyst'pienia szczególnego 
zagro$enia dla zdrowia lub $ycia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko!ci powy$ej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie !rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko!ci. 
 
Roboty wyko#czeniowe 
Roboty wyko#czeniowe zewn%trzne (elewacja budynku) mog' by, wykonywane przy u$yciu 
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowa#. 
Monta$ rusztowa#, ich eksploatacja i demonta$ powinny by, wykonane zgodnie z instrukcj' 
producenta lub projektem indywidualnym. 
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Osoby zatrudnione, przy monta$u i demonta$u rusztowa# oraz monterzy podestów roboczych 
powinni posiada, wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonuj'ce monta$u i demonta$u rusztowa# zobowi'zane s' do stosowania urzadze# 
zabezpieczaj'cych przed upadkiem z wysoko!ci. 
Przed monta$em i demonta$em rusztowa# nale$y wyznaczy, i wygrodzi, stref% niebezpieczn'. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje si% wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. 
W przypadku rusztowa# systemowych dopuszczalne jest umieszczenie por%czy ochronnej na 
wysoko!ci 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny by, uziemione i posiada, instalacj% 
piorunochronn'. 
Rusztowania usytuowane bezpo!rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów  
i przej!, dla pieszych, powinny posiada, daszki ochronne i os"on% z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowi'zku stosowania balustrad. 
Roboty wyko#czeniowe wewn%trzne w budynkach mog' by, wykonywane z rusztowa# sk"adanych 
(roboty tynkarskie, monta$owe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Monta$ rusztowa#, ich eksploatacja i demonta$ powinny byó wykonane zgodnie z instrukcj' 
producenta. 
 
Monta$ i demonta$ tego typu rusztowa# mo$e by, przeprowadzony tylko i wy"'cznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, monta$u i demonta$u. 
Rusztowania tego typu powinny by, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza si% wykonywanie robót malarskich przy u$yciu drabin rozstawnych tylko do wysoko!ci 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu pod"ogi. 
Drabiny nale$y zabezpieczy, przed po!lizgiem i rozsuni%ciem si% oraz zapewni, ich stabilno!,.  
W pomieszczeniach, w których b%d' prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nale$y 
wy"'czy, instalacj% elektryczn' i stosowa, zasilanie, które nie b%dzie mog"o spowodowa, 
zagro$enia pr'dem elektrycznym. 
Przy r%cznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni u$ywa, 
!rodków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przy"bice ochronne, he"my ochronne, 
- r%kawice wzmocnione skór', 
- obuwie z wk"adkami stalowymi chroni'cymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umo$liwi, swobod% ruchu, niezb%dn' do wykonywania pracy. 
 
Maszyny i urz'dzenia techniczne u$vtkowane na placu budowy 
Maszyny i inne urz'dzenia techniczne oraz narz%dzia zmechanizowane powinny by, montowane, 
eksploatowane i obs"ugiwane zgodnie z instrukcj' producenta oraz spe"nia, wymagania okre!lone 
w przepisach dotycz'cych systemu oceny zgodno!ci. 
Maszyny i inne urz'dzenia techniczne, podlegaj'ce dozorowi technicznemu, mog' by, u$ywane 
na terenie budowy tylko wówczas, je$eli wystawiono dokumenty uprawniaj'ce do ich eksploatacji. 
Wykonawca u$ytkuj'cy maszyny i inne urz'dzenia techniczne, niepodlegaj'ce dozorowi 
technicznemu, powinien udost%pni, organom kontroli dokumentacj% techniczno-ruchow' lub 
instrukcj% obs"ugi tych maszyn lub urz'dze#. 
Operatorzy lub maszyni!ci $urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn  
o nap%dzie silnikowym, powinni posiada, wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz'dze# technicznych, które nie posiadaj' 
kabin, powinny by,: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadaj'cymi przedmiotami, 
- os"oni%te w okresie zimowym. 
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by, wyposa$eni w !rodki ochrony indywidualnej oraz 
odzie$ i obuwie robocze, zgodnie z tabel' norm przydzia"u !rodków ochrony indywidualnej oraz 
odzie$y i obuwia roboczego opracowan' przez pracodawc%. 
&rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze#stwa u$ytkowników tych 
!rodków powinny zapewnia, wystarczaj'c' ochron% przed wyst%puj'cymi zagro$eniami  
(np. upadek z wysoko!ci, uszkodzenie g"owy, twarzy, wzroku, s"uchu). 
Kierownik budowy obowi'zany jest informowa, pracowników o sposobach pos"ugiwania si% tymi 
!rodkami. 
 
Ponadto nale$y zwróci, uwag% na nast%puj'ce zagadnienia: 
- transport r%czny: przestrzega, dopuszczalnych norm przy przenoszeniu indywidualnym  

i zbiorowym, 
- do przemieszczania ci%$kich przedmiotów stosowa, odpowiednie urz'dzenia, takie jak rolki, 

zawiesia, liny, wci'gniki  itp., 
- nale$y zabroni, stosowania prowizorycznych pod"'cze#, np. z puszek elektrycznych, 
- odpowiednio do wykonywanych czynno!ci egzekwowa, u$ywanie atestowanych okularów 

ochronnych, masek przeciwpy"owych oraz r%kawic, 
- ubrania robocze winny by, ergonomiczne i oznaczone co najmniej logo flrmy, 
- buty powinny posiada, gumowe podeszwy; nale$y u$ywa, pasów monterskich 

umo$liwiaj'cych "atwe przenoszenie najbardziej niezb%dnych narz%dzi. 
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Za"'cznik 1 
 

POYRY INFRA Sp. z o.o. 
Ul. Krupnicza 5/1 
31 – 123 Kraków 
Tel. /+48 12/ 429 53 75; 429 53 83 
Faks /+48 12/  429 53 92 
NIP: 676-10-25-761 
 

 
Ldz. Poyry/1772/10/09 Kraków, 20.10.2009 
 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Oddzia" Regionalny w   

                Warszawie 
Pan Ryszard Moryc 
Kierownik Kontraktu 
Ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 

      
 
 
Dotyczy:  Uzyskania zgody na odst*pstwo od wymogów i przepisów w zakresie projektowania, 

niezb%dne do wykonania projektów na realizacj% przedsi%wzi%cia pn. 

„Przebudowa i budowa (modernizacja) linii !rednicowej w uk"adzie dalekobie$nym  
(linia nr 1 i 2) i w uk"adzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia – 
Warszawa Zachodnia "'cznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem !rednicowym w 
uk"adzie dalekobie$nym”. 

Umowa nr FS 2004/PL/16/C/PT/006-07 
 
 
W oparciu o Zarz'dzenie Nr 18/2009 Zarz'du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 sierpnia 2009r. w 
sprawie wprowadzenia „Wytycznych uzyskiwania zgody na odst%pstwo od przepisów i instrukcji 
wewn%trznych PKP Polskie Linie kolejowe S.A.” oraz od przepisów techniczno – budowlanych  
w zakresie budowli kolejowych i ich usytuowania,  

zwracamy si% z uprzejm' pro!b' o uzyskanie zgody na odst*pstwo od przepisów techniczno – 
budowlanych, zawartych w Rozporz'dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
10 wrze%nia 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada+ budowle 
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 z 1998r. poz. 987). 
 
 
Wnioskowane odst%pstwo dotyczy rozwi'za# zawartych w projekcie: 
1. Przebudowy przystanku osobowego Warszawa Powi!le. 
 
Wnioskowany zakres potrzebnego odst%pstwa okre!lono w tabeli, zamieszczonej w dalszej tre!ci. 
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L.p. 

Opis odst%pstwa 
Stan wed"ug 
projektu Wymóg Podstawa prawna Przystanek osobowy  

Warszawa Powi!le 

1. Odst%p mi%dzy osi' toru nr 1 linii 
dalekobie$nej nr 2 a peronem nr 2 na 
p.o. Warszawa Powi!le, 
zlokalizowanym przy linii podmiejskiej 
nr 448 

2300mm ÷ 
2000mm 

2200mmm Rozporz'dzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia  
10 wrze!nia 1998r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada, budowle 
kolejowe i ich usytuowanie.  
Pismo wyja!niaj'ce Ministerstwa 
Infrastruktury, Departament 
Kolejnictwa Nr TK-4c-44-64/02  
z dnia 2002.07.16 
 

 
 
Pro!b% swoj' uzasadniamy brakiem mo$liwo!ci zmiany geometrii toru linii dalekobie$nej i podmiejskiej ze 
wzgl%du na tunel !rednicowy. Przystanek osobowy Warszawa Powi!le znajduje si% na styku  
z tunelem !rednicowym. 
 
W zwi'zku z tym niedotrzymany zostanie wymagany odst%p mi%dzy istniej'cym torem nr 1 linii 
dalekobie$nej nr 2 a kraw%dzi' istniej'cego peronu nr 2. Odnosi si% to tak$e do podpór istniej'cego  
i projektowanego zadaszenia peronu nr 2, które usytuowane jest przy kraw%dzi peronu nr 2. 
 
Stan projektowany geometrii torów i peronu nr 2 w bardzo ma"ym zakresie ró$ni od stanu istniej'cego. 
Jest to przede wszystkim zwi'zane z uk"adem torowym, który musi uwzgl%dni, pobliskie obiekty in$ynieryjne 
(w tym tunel !rednicowy). 
 
Jednocze!nie informujemy, $e maksymalna pr%dko!, poci'gów przeje$d$aj'cych po torze nr 1 linii 
dalekobie$nej nr 2, b%dzie wynosi"a (tak jak na ca"ym Warszawskim W%+le Kolejowym) 60 km/godz. 
 
 
 
 

Z powa$aniem 
 
 
 
 
 
 
 
Za"'czniki: 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:100 
2. Fotografie stanu istniej'cego 
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Opracowa": 

Projektant przebudowy przystanku osobowego Warszawa Powi!le 

 

……………………………………………… 

Bernhard Gössler, GKA-Solutions 

WP – 0614 

Kraków, 21.10.2009 
 
 
 
Uzgodni! 
Koordynator Projektu 
 
 
 

……………………………………………… 
Dr in!. Ryszard Gruszczy"ski 
Upr. budowlane Nr KBU 1a-2126/800/66 
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Za"'cznik 2 
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Za"'cznik 3 
 
1. PERONY 

 
 
 
 
§30.3* 
Rozstaw torów na odcinku prostym lub w "ukach o promieniach wi%kszych od 4000m oraz 
pr%dko!ci poci'gów do 160km/h:                 
4,0m - 4,90m 
 
§45.2* 
Rozstaw torów przy peronach, z doj!ciami dwupoziomowymi:             
10,7m 
 
§98.7* 
Odleg"o!, kraw%dzi peronu od osi toru:                
1,725m 
 
 
§98.9* 
D"ugo!ci peronów:  
 
400m – 16 Wagonów        
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           300m – 12 Wagonów  
200m –   8 Wagonów 

 
 

§98.12* 
Pas bezpiecze#stwa od kraw%dzi peronu przy pr%dko!ci poci'gu 40-140km/h, bez zatrzymania:        
1,0m 
 
§98.16* 
Powierzchnia u$ytkowa peronu, powierzchnia miedzy !rodkowym kantem pasa bezpiecze#stwa do 
osi peronu lub do zewn%trznego kantu budowli znajduj'cych si% na peronie; 0,5m# = osoba 
z baga$em, 0,33m# = osoba bez baga$u):         
 min. 2,0m 
 
2. SCHODY 
 
§68.1** 
Szeroko!, schodów w budynkach u$yteczno!ci publicznej:      
 0,6m / 100 osób  # min. 1,2m 
                     
D"ugo!, spocznika:             
min. 1,5m 
 
Maksymalna wysoko!, stopni:                      
0,175m 
 
§69.1** 
Ilo!, stopni w jednym biegu schodów wewn%trznych:         
17 
 
 
§69.3** 
Ilo!, stopni w jednym biegu schodów zewn%trznych:        
10 
 
 
§69.4** 
Szeroko!, stopni schodów wewn%trznych:                   
2*h+s= 0,6 – 0,65m (h= wysoko!,  stopnia; s= szeroko!, stopnia)  
 
§69.5** 
Szeroko!, stopni schodów zewn%trznych:                
0,35m 
 
§296.3** 
Schody zewn%trzne oraz wewn%trzne przy szeroko!ci powy$ej 4,0m nale$y zastosowa, 
dodatkow' balustrad% po!redni'. 
 
§298.4** 
Wysoko!, balustrady przeznaczonej dla osób niepe"nosprawnych:              
0,9 
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3. POCHYLNIE 
 
§70** 
Szeroko!, pochylni:             
min. 1,2m 
 
Nachylenie pochylni dla pieszych i osób poruszaj'cych si% przy u$yciu wózka inwalidzkiego, przy 
wysoko!ci pochylni:  < 0,15m = 15%  (zewn'trz, bez przykrycia); 

15%  (wewn'trz lub pod dachem) 
          0,15 - 0,5m =   8%  (zewn'trz, bez przykrycia); 

10%  (wewn'trz lub pod dachem) 
      <  0,5m =   6%  (zewn'trz, bez przykrycia); 
           8%  (wewn'trz lub pod dachem) 
 
Pochylnia o d"ugo!ci ponad 9,0m powinna otrzyma, spocznik o d"ugo!ci co najmniej 1,4m. 
        
 
 
4. PRZEJ&CIA POD TORAMI 
 
§101.3* 
Szeroko!, przej!cia pod torami:             
min. 3,0m (Nat%$enie ruchu w okresie szczytowym powinno by, uwzgl%dnione) 
 
Wysoko!, przej!cia pod torami:           
min. 2,4m 
 
5. DROGI EWAKUACYJNE 
 
§242.1** 
Szeroko!, dróg ewakuacyjnych:          
 0,6m / 100 osób  #   min. 1,4m 
 
§242.3** 
Wysokosc dróg ewakuacyjnych:           
min. 2,2m  
(Wysoko!, 2,0m jest dozwolona na odcinku do 1,5m) 
 
§252** 
Schody i pochylnie ruchome nie zaliczaj' si% do dróg ewakuacyjnych 
 
§239.1** 
Szeroko!, drzwi w drogach ewakuacyjnych:         
0,6m / 100 osób   #   min. 0,9m 
 
 
 
* =  Rozporz#dzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada% budowle kolejowe i ich usytuowanie. 
  
** =  Rozporz#dzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada% budynki i ich usytuowanie 
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Za"'cznik 4  

 

Bezpiecze)stwo po&arowe  
 

 1. Warunki ewakuacji: 
 Perony usytuowane mi%dzy budynkiem stacyjnym a najbli$szym torem powinny mie, na 

ca"ej d"ugo!ci budynku stacyjnego szeroko!,: 
 nie mniejsz' ni$ 4 m 
       w pozosta"ej cz%!ci nie mniejsz' ni$ 2 m. 

  2. Perony jednokraw%dziowe na mi%dzytorzu powinny mie, szeroko!, nie mniejsz'  
  ni$ 2,40 m. 
 
  3. Obiekty do obs"ugi osób mog' by, usytuowane na stacjach i przystankach   
  osobowych 
 
  4. Pas bezpiecze#stwa, na którym nie wolno przebywa, podró$nym podczas wjazdu,  
  przejazdu bez zatrzymania oraz odjazdu pojazdów kolejowych, mierzony jest od kraw%dzi 
  peronu. Pas ten powinien by, trwa"y i wyra+nie oznaczony. 
 
   5. Szeroko!, pasa bezpiecze#stwa powinna wynosi, nie mniej ni$  0,75 m - na peronach, 
  gdzie zatrzymuj' si% wszystkie pojazdy kolejowe lub pr%dko!, pojazdu bez zatrzymania 
  jest mniejsza ni$ 40 km/h. 
 
  6. Najmniejsza szeroko!, pasa powierzchni u$ytkowej wzd"u$ ca"ego peronu nie mo$e  
  wynosi, mniej ni$ 2 m, licz'c od wewn%trznej kraw%dzi pasa bezpiecze#stwa w kierunku do 
  osi peronu lub do zewn%trznych kraw%dzi budowli znajduj'cych si% na peronie. 
 
  7. Perony powinny by, po"'czone z budynkiem dworca lub przystanków osobowych  
  specjalnymi wyra+nie oznaczonymi przej!ciami; w zale$no!ci od nat%$enia ruchu mo$e by, 
  wykonanych od jednego do trzech przej!, równoleg"ych. 
 
  8. Usytuowanie po"'cze# dworca z peronami powinno zapewnia, jak najkrótsz' drog%  
  przej!cia. Powinno si% d'$y, do rozdzielenia potoków pasa$erów przyje$d$aj'cych od  
  wyje$d$aj'cych, a przej!cia dla pasa$erów wychodz'cych z peronów powinny umo$liwia, 
  wyj!cie z pomini%ciem budynku dworca. 
 

  9. Przej!cia pod torami wykonywane s', w szczególno!ci w razie konieczno!ci wykonania 
  bezkolizyjnych doj!, do peronów lub przej!, przez grup% torów, dla du$ej liczby osób oraz 
  w celu prowadzenia ruchu baga$owego. 
 
  10. Szeroko!, przej!cia powinna wynika, z nat%$enia ruchu pieszego w okresie  
  szczytowym i nie mo$e by, mniejsza od 3 m, a jego wysoko!, liczona od najwy$szego  
  poziomu posadzki na pa!mie ruchu - nie mniejsza ni$ 2,40 m 
 
  11. Szeroko!, schodów nale$y przyjmowa, wg wska+nika 0,6m / na 100 osób, lecz nie 
  mog' one by, w%$sze ni$ 1,60 m. 
 
  12. Szeroko!, schodów b%d'cych przed"u$eniem osi tunelu lub k"adki nie powinna by,  
  mniejsza od szeroko!ci tunelu lub k"adki. 
 
  13. Przed pierwszym stopniem schodów w gór% oraz przed pierwszym stopniem schodów 
  w dó", na ca"ej szeroko!ci schodów nale$y zainstalowa, pas rozpoznawalny dotykiem. Pas 
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  ten powinien posiada,  minimaln' szeroko!, 400 mm, i kontrastowa, z powierzchni'  
  posadzki oraz powinien  by, w ni' wkomponowany.). 
 
  14. Strefy otwarte pod schodami powinny by, zabezpieczone w sposób chroni'cy  
  pasa$erów przed przypadkowym zderzeniem z podporami konstrukcyjnymi oraz ze strefami 
  o obni$onym sklepieniu 
 

  15. Wymagania dla schodów: 
 

Wysoko!, stopnia 17,5 cm 
D"ugo!, spocznika  1,50 m 
Ilo!, stopni w biegu 
- schody zewn%trzne 
- schody wewn%trzne 

 
10 
17 

 
  16. Schody i podjazdy powinny by, wyposa$one w por%cze po obu stronach, na dwóch 
  poziomach. Wy$sza por%cz powinna by, zainstalowana na wysoko!ci pomi%dzy 850 mm a 
  1.000 mm od poziomu posadzki, a ni$sza por%cz na wysoko!ci pomi%dzy 500 mm a 700 
  mm od poziomu posadzki. 

Mi%dzy por%cz' a innymi elementami konstrukcyjnymi (poza mocowaniami por%czy) nale$y 
zapewni, woln' przestrze# wielko!ci przynajmniej 40 mm. 
Por%cze powinny by, zainstalowane jako konstrukcja ci'g"a. Por%cze mocowane przy 
schodach powinny wystawa, na przynajmniej 300 mm poza stopie# najwy$szy i najni$szy 
(te wyd"u$one odcinki mog' by, zaokr'glone w celu wyeliminowania przeszkody). 
Por%cze powinny mie, profil zaokr'glony i szeroko!, przekroju odpowiadaj'c' !rednicy od 
30 mm do 50 mm. 
Kolor por%czy powinien kontrastowa, z kolorem otaczaj'cych !cian. 
 

  17.  Pochylnie. 
 

 
Przeznaczenie pochylni 
 

Usytuowanie pochylni 
 

  na zewn'trz, 
bez przekrycia 
 
 
% nachylenia 

 

wewn'trz 
budynku lub pod 
dachem 
 
% nachylenia 

 
1 
 

2 
 

3 
 

Do ruchu pieszego i dla osób 
niepe"nosprawnych poruszaj'cych si% przy 
u$yciu wózka inwalidzkiego, przy 
wysoko!ci pochylni: 
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   b) do 0,5 m 
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  18. O!wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe wymagane w przej!ciach podziemnych i  
  os"oni%tych. 
 
  19. Przej!cia podziemne na stacji powinno by, oddzielone grodzi' przeciwpo$arow' EI 60 
  od budynku dworca. 

 
  20. Klasa odporno!ci po$arowej; 

- cz%!, podziemna minimum „C” 
- cz%!, nadziemna „E”. 
Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogie# A1 lub A2. 
Klasyfikacja w zakresie wydzielania dymu S1 dla cz%!ci podziemnych i minimum  S2 dla 
cz%!ci podziemnych. 
Klasyfikacja w zakresie wyst%powania p"on'cych cz'stek d0. 
 
21. Klasa odporno!ci ogniowej pomieszcze# wydzielonych po$arowo ( pomieszcze# 
technicznych jak: szachty energetyczne, wn%ki energetyczne itp.). 
      - klasa odporno!ci ogniowej !cian REI ( EI) 120. 
      - klasa odporno!ci ogniowej stropów REI 120 
      - klasa odporno!ci ogniowej drzwi EI 60. 

 
22. Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych. 
a) Przepusty (dla instalacji wod.-kan. , grzewczych ,gazowych , elektrycznych , wentylacji     
mechanicznej ) o !rednicy powy$ej 4,0 cm w !cianach i stropach dla których jest 
wymagana klasa odporno!ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 , powinny mie, klas% 
odporno!ci ogniowej (EI) tych elementów. 
b) Dopuszcza si% nie instalowanie przepustów , o których mowa w pkt. b , dla pojedynczych 
rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i grzewczych , wprowadzonych przez !cian% i 
stropy do pomieszcze# higieniczno – sanitarnych. 
c) Wszelkie przepusty instalacyjne przechodz'ce przez zewn%trzne !ciany budynku , 
znajduj'ce si% poni$ej poziomu terenu powinny by, zabezpieczone przed mo$liwo!ci'  
przenikania gazu do wn%trza budynku 
 
23. Hydranty wewn%trzne w przej!ciach podziemnych nale$y przewidzie, je$eli b%d' 
wyst%powa, punkty us"ugowe. 
 
24.  Podzia" obiektu na strefy po$arowe 
Obiekt in$ynieryjny - nie okre!la si% wielko!ci stref. 
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Za"'cznik 5 
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Za"'cznik 6 
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4. RYSUNKI 
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4.1. TABELA UZGODNIE( MI!DZYBRAN,OWYCH. 
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4.2. SPIS RYSUNKÓW. 
 

L.p. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku 

1. plan orientacyjny 1:500 2PB/M1.1-A-1 

2. plan sytuacyjny 1:500 2PB/M1.1-A-2 
3. rzut poziom 00 1:200 2PB/M1.1-A-3 
4. rzut poziom 01  1:200 2PB/M1.1-A-4 
5. przekrój pod"u$ny DD 

przekrój poprzeczny BB/CC/EE 
1:200 2PB/M1.1-A-5 

6. przekrój pod"u$ny AA/GG 1:200 2PB/M1.1-A-6 
7. elewacja pó"nocno-zachodnia, elewacja 

po"udniowo-wschodnia 
1:200 2PB/M1.1-A-7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


