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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem projektowanej modernizacji linii kolejowej E30/C-E30 na  odcinku Kraków Główny Towarowy 
– Rudzice, tj. od km 67.200 linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy 
do km 16.000 linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na 
odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów jest w szczególności przygotowanie 
infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, 
dostosowanie co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach 
międzynarodowych AGC/AGTC, tj. do prędkości v = 100÷160 km/h dla pociągów pasażerskich 
zestawionych z taboru klasycznego i v = 80÷120 km/h dla pociągów towarowych oraz maksymalnego 
nacisku 221 kN/oś oraz zwiększenie przepustowości linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny – 
Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów.  
Celem projektowanego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rejonu skrzyżowania ulic Halickiej 
z Przemyską do rejonu przystanku kolejowego Zabłocie jest stworzenia nowego ciągu rowerowego 
uzupełniającego sieć ścieżek rowerowych w tym obszarze oraz wygodniejsze dotarcie pasażerów do peronu 
Zabłocie z rejonów ulicy Podgórskiej.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja do projektu budowlanego nowego mostu przez 
Wisłę dla dodatkowego toru aglomeracyjnego, zlokalizowanego w km 1.875 w torze 3 linii kolejowej nr 91 
(torze 1  linii kolejowej nr 629) Kraków Główny Osobowy – Medyka, po stronie górnej wody mostu 
istniejącego uwzględniająca ciąg pieszo-rowerowy.  

1.2. PODSTAWA TECHNICZNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

1.2.1. Materiały i dane do projektowania 

[1] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego dla zadania jw. Tom III. Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 

[2] Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesionym istniejącym uzbrojeniem nad- i 
podziemnym. 

[3] Mapa ewidencji gruntów w skali 1:500, wykaz właścicieli i władających gruntami w strefie projektowanej 
inwestycji. 

[4] Mapy topograficzne rejonu opracowania w skali 1:10000. 

[5] Prace Przedprojektowe dla obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. badania geologiczno-inżynierskie, 
inwentaryzacje obiektów istniejących, analiza hydrologiczno-hydrauliczna. 

[6] Opracowanie branży liniowej: projektowany plan sytuacyjny, profil i przekroje poprzeczne linii kolejowej 
E30 z projektem odwodnienia torowego.  

[7] Opracowanie branży drogowej: projektowany plan sytuacyjny, profil i przekroje poprzeczne dróg kołowych 
z projektem odwodnienia drogowego. 

[8] Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
nr OO.4201.6.2014.AK z dnia 09.07.2015 r.  

[9] Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OO.4201.5.2017.EC wydana dnia 20.12.2017 przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

1.2.2. Akty prawne i przepisy związane 

[10] Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 (Dz. U. 2016, pozycja 290 z dnia 9 lutego 2016 r. - tekst 
jednolity) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. 
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[11] Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz.U. 2015, poz. 469 - tekst jednolity) wraz z aktami 
wykonawczymi do ustawy. 

[12] Ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz.U. 2016, poz. 1727 z dnia 15 września 2016 r. 
- tekst jednolity) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. 

[13] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151, poz. 
987 z późniejszymi zmianami). 

[14] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków   
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

[15] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124 z dnia 
23 grudnia 2015 r. – tekst jednolity). 

[16] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  (Dz. U. z 2012, 
poz. 463). 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278). 

[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. (Dz.U. 1995, nr 25, poz. 133). 

[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2015, poz. 1744 z 20 października 2015 r.). 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia 
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. 2015, poz. 360 - tekst jednolity). 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015, poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015r. – tekst 
jednolity). 

[22] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2013, poz. 762). 

[23] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2016, poz. 1629 z dnia 
12 września 2016 r. - tekst jednolity). 

[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. 2016, poz. 254 z dnia 25 lutego 2016r.). 

[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800). 

[26] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2016, poz. 672 z dnia 
19 kwietnia 2016 r. - tekst jednolity). 

[27] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości 
i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej 
i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2014, poz. 1227 z dnia 1 sierpnia 2014 r. – 
tekst jednolity). 
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[28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, 
poz. 1923). 

[29] Id-1. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zarządzenie Zarządu 
PKP PLK SA nr 14 z dnia 18 maja 2005. 

[30] Id-2. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKP. Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA 
nr 29 z dnia 5 października 2005. 

[31] Id-3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA nr 9/2009 
z dnia 4 maja 2009. 

[32] Id-16. Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych. Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA 
nr 48/2014 z dnia 1 grudnia 2014. 

[33] Id-12. Wykaz linii. W-wa, luty 2009r 

[34] 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). Tom III – Kolejowe obiekty inżynieryjne. CNTK, Warszawa 2009, przyjęte uchwałą Zarządu PKP 
PLK SA nr 263/2010 z dnia 14 czerwca 2010. 

[35] Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 w sprawie technicznych 
specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. U. UE L 356 z 12.12.2014). 

[36] Umowa AGC (Umowa Europejska o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych). 

[37] Umowa AGTC (Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu 
Kombinowanego i Obiektach Towarzyszących). 

[38] Wytyczne projektowania pali wielkośrednicowych. Nowelizacja. IBDiM Warszawa, grudzień 1991. 

[39] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 

[40] Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. PKP 
PLK SA, Warszawa 2015. 

[41] Decyzja Członka Zarządu - Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 02/2007 
z 17 stycznia 2007 r., w sprawia ustalenia warunków łączenia szyn długich w torach bezstykowych. 

[42] Pismo Nr ILK12-518/104/13 z dnia 18 listopada 2013 r., w sprawie wprowadzenia nowych zasad zakupu 
i zabudowy szyn w torach PKP PLK S.A. 

1.2.3. Normy 

[43] PN-EN 1990:2004/Ap1:2004/AC:2008/Ap2:2010/NA:2010. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

[44] PN-EN 1990:2004/A1:2008. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.  

[45] PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje                       
- Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 
w budynkach. 

[46] PN-EN 1991-2:2007/AC:2010/Ap1:2010. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia 
ruchome mostów. 

[47] PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010/NA:2010/AC:2011.Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

[48] PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty z betonu 
- Obliczanie i reguły konstrukcyjne. 
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[49] PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

[50] PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2: Mosty stalowe. 

[51] PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji 
stalowo-betonowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

[52] PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych – 
Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów. 

[53] PN-EN 1997-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: 
Zasady ogólne. 

[54] PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

[55] PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

[56] PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

[57] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

[58] PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

[59] PN-B-03040:1983. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[60] PN-S-10040:1999. Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

[61] PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

[62] BN 88/8932-02. Podtorza i podłoża kolejowe - Roboty ziemne, wymagania i badania. 

[63] PN-K-02057:1969. Koleje normalnotorowe - Skrajnia budowli. 

[64] PN-EN 15273-3:2013-09. Kolejnictwo – Skrajnie – Część 3: Skrajnie budowli. 

1.3. ZAKRES PRAC PRZEDPROJEKTOWYCH 

1.3.1. Pomiary inwentaryzacyjne 

 pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz pomiary geodezyjne dla potrzeb analiz hydrologiczno-
hydraulicznych wykonane w okresie listopad – grudzień 2013,  

 uzupełnieniem prac inwentaryzacyjnych jest zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500, 
z naniesionym istniejącym uzbrojeniem nad- i podziemnym [2], 

 pomiary niwelacyjne przeprowadzono w dowiązaniu do lokalnych reperów kolejowych lub do 
aktualnego poziomu główki szyny określonego na mapie do celów projektowych. 

1.3.2. Badania geologiczne 

 badania geotechniczne poligonowe (odwierty badawcze, sondowania dynamiczne) oraz laboratoryjne, 
niezbędne dla oceny warunków gruntowo-wodnych posadowienia obiektów inżynieryjnych, 
zrealizowane zostały w okresie wrzesień – grudzień 2014, 

 zakres badań geotechnicznych dla obiektów inżynieryjnych, rozmieszczenie i głębokość otworów 
badawczych określono w oparciu o Instrukcję badań podłoża i Wytyczne badań podłoża, 

 oceny warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej dokonano na podstawie zrealizowanych badań 
geologicznych w oparciu o Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

1.3.3. Analiza hydrologiczno-hydrauliczna (operat wodnoprawny) 

 operat wodnoprawny sporządzono dla potrzeb ubiegania się o wydanie decyzji pozwolenia 
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wodnoprawnego w związku z budową trzech nowych mostów dla projektowanych torów nr 1,2 linii 
kolejowej nr 91(E30) i torów nr 3,  4 linii kolejowej nr 91(E30)(torów nr 1 i 2 linii kolejowej 629), 

 operat został sporządzony także w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
usługi wodne wraz z wykonaniem urządzeń wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z projektowanych mostów bezpośrednio do rzeki Wisły, 

 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 
października 2005 r. (Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2) przepływ 
miarodajny dla mostów na liniach magistralnych i pierwszorzędnych to przepływ 
o prawdopodobieństwie pojawiania się p=0,3%, 
 
Określono poziomy wody miarodajnej z uwzględnieniem spiętrzenia przed mostem: 

 most w torze nr 3 (górny) (tor nr 1 linii 629): Qm = 204,35 m n.p.m. 
 

 obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym zgodnie z Is-2 Warszawa 2017. 
Powyższe dane nie ulegną zmianie. Jednak ze względu na inne dane zawarte w pozwoleniu 
wodnoprawnym i zwolnieniu z zakazu prac na międzywale decyzje te stracą ważność i zajdzie 
konieczność ich zmiany, lub wydanie nowych decyzji.  

1.4. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1.4.1. Ogólne 

 czterotorowa linia magistralna, znaczenia państwowego, zelektryfikowana, o prześwicie toru 1435 mm, 
uwzględniająca przepisy AGC/AGTC, 

 prędkość projektowa 160 km/h, maksymalny nacisk na oś 250 kN, 
 budowa obiektów inżynieryjnych z zachowaniem ciągłości ruchu kolejowego, 
 budowa ciągu pieszo – rowerowego z przeprowadzeniem go przez rzekę Wisłę po moście w torze nr 3 

LK 91 (torze nr 1 LK 629), 
 budowa dojazdów do mostu nad rzeką Wisłą – po stronie ulicy Podgórskiej/Halickiej projektuje się 

poprowadzenie ciągu pieszo – rowerowego z ruchem mieszanym o szerokości 4 m w pierwszej części 
dojazdu, oraz pochylnie z dojściem do ulicy Podgórskiej chodnikiem o szerokości 2 m, oraz ścieżką 
rowerową o zmiennej szerokości – 2m na początku rozgałęzienia i 3m w miejscu dowiązania do ul. 
Podgórskiej. 

 budowa dojazdów do mostu nad rzeką Wisłą – po stronie ulicy Zabłocie projektuje się przeprowadzenie 
ciągu rowerowego o szerokości 3 m oraz klatkę schodową i pochylnie z dojściem do ulicy Zabłocie 
chodnikiem o szerokości 2 m. 

1.4.2. Nośność 

 nośność obiektów  kolejowych wg  PN-EN 1991-2:2007/AC:2010/Ap1:2010. Eurokod 1: Oddziaływania 
na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów z zastosowaniem PN-EN 
1990:2004/Ap1:2004/AC:2008/Ap2:2010/NA:2010 oraz PN-EN 1990:2004/A1:2008. Eurokod: 
Podstawy projektowania konstrukcji,  

 dla nowych obiektów kolejowych obciążenia klasy k=+2 (współczynnik =1.21), obciążenie 
P=250 kN i p=80 kN/m – model obciążenia 71,  

 obciążenie ciągu pieszego i ścieżki rowerowej – tłum pieszych  5 kN/m2 – model LM4,   
 obciążenia obliczeniowe, obliczenia konstrukcji metodą stanów granicznych. 

1.4.3. Parametry geometryczne 

 obowiązuje skrajnia budowli GPL-2 z obniżeniem wymiaru maksymalnego z 6900 do 5600 z uwagi na 
zapewnienie możliwości zawieszenia przewodu jezdnego sieci trakcyjnej na wysokości 5200 mm 
(Standardy techniczne Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych 
do prędkości Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla taboru z wychylnym 
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pudłem) Tom II Skrajnia budowlana linii kolejowych Wersja 2.0 – Załącznik I Karty typu skrajni budowli 
– strona 13 uwaga 1)  oraz zachowaniu odległości bezpiecznej pomiędzy siecią trakcyjną będącą pod 
napięciem a elementami budowli, 

 skrajnia pracy maszyn torowych: 750 mm poniżej główki szyny w odległości  min. 2200 mm od osi toru 
w każdą stronę, 

 wysokość zawieszenia przewodu jezdnego 5.40÷5.60 m (min. 5.20 m), 
 pod obiektami nad drogami publicznymi oraz na obiektach drogowych skrajnia budowli 

wg rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie w zależności od klasy technicznej drogi, 

 międzytorze pomiędzy torami 1 i 3 wynosi ok. 12.63 m, 
 chodniki służbowe o świetle poziomym 750 mm, 
 strefa bezpieczeństwa o szerokości 800 mm, 
 chodnik dla pieszych – szerokość skrajni 2000 mm ze zwężeniem do 1500mm przy ul. Halickiej, 
 ścieżka rowerowa – szerokość podstawowa skrajni 3000 mm z opaskami po 200mm z każdej strony. 
 ścieżka pieszo-rowerowa szerokość skrajni 4000mm z opaskami po 200mm z każdej strony 
 dodatkowa ścieżka rowerowa łącząca most bezpośrednio z ul. Podgórską – szerokość skrajni 2000mm 

z opaskami po 200mm z każdej strony 

1.4.4. Nawierzchnia kolejowa na obiekcie inżynieryjnym 

 na obiekcie i na dojazdach do obiektu tor bezstykowy, 
 standard konstrukcyjny nawierzchni torów głównych zasadniczych linii nr 91 i torów dla ruchu 

aglomeracyjnego zgodny z Id-1  jak dla torów klasy 1, wariant nawierzchni: szyna 60E1AX (UIC60) 
nowa, podkłady PS 94/m lub podobne w rozstawie 0.60 m, przytwierdzenie sprężyste SB-7, podsypka 
tłuczniowa min. 0.35 m pod podkładem, 

 odbojnice typowe z szyn 49E1 (S49) lub 60E1 (UIC60) zakończone dziobami w odległości przed i za 
obiektem po 15.0 m od lica ścianek żwirowych – zgodnie z Id-2,   

 na obiektach należy zastosować przyrządy wyrównawcze zgodnie z Id-2. 

1.4.5. Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego na obiekcie inżynieryjnym i dojazdach 

 Nawierzchnia ciągu pieszego i rowerowego będzie wykonana z materiałów asfaltowych. 

1.4.6. Geodezja obiektów inżynieryjnych 

 projekt sporządzony został na bazie zaktualizowanej wektorowej mapy zasadniczej w skali 1:500, 
z naniesionym istniejącym uzbrojeniem nad- i podziemnym, wprowadzonej do zasobów miejskiego 
i kolejowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

 wszystkie rzędne wysokościowe w dokumentacji podano w poziomie odniesienia Kronsztad 86, 
 projektowane obiekty inżynieryjne zlokalizowane zostały w układzie współrzędnych państwowych 

(układ 2000) – tabele współrzędnych charakterystycznych punktów konstrukcyjnych zamieszczono na 
rysunkach zestawczych poszczególnych obiektów, 

 lokaty identyfikujące poszczególne obiekty (przecięcie osi obiektu z osią toru nr 1) określono 
wg projektowanego kilometrażu linii E30 (odpowiednio linii nr 629 i nr 91), 

 wszystkie obiekty zostaną wyposażone w znaki wysokościowe (repery), umożliwiające monitorowanie 
przemieszczeń konstrukcji w czasie, które należy umieścić (w zależności od typu konstrukcji): 

 na każdym przęśle (dźwigarze głównym), w środku rozpiętości i nad podporami, 
 po obu stronach każdej z podpór, 
 na każdym skrzydle zewnętrznym, 

 w rejonie każdego obiektu założony zostanie co najmniej jeden stały referencyjny punkt wysokościowy, 
umieszczony poza obiektem, dowiązany do sieci niwelacji państwowej i zaewidencjonowany w karcie 
obiektu oraz księdze ewidencji reperów Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej PKP SA w Krakowie. 
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2. MOST W TORZE NR 1 LINII NR 629 (3 LINII NR 91) NAD RZEKĄ WISŁĄ 
ORAZ ULICAMI PODGÓRSKĄ I ZABŁOCIE W KRAKOWIE  

2.1. LOKALIZACJA 

 linia kolejowa nr 91 (E30) Kraków Główny – Medyka, odcinek Kraków Główny – Kraków Zabłocie, 
odcinek 3 opracowania, 

 lokata obiektu: 
M3 tor 1 linii 629 km(tor 3 linii 91) 1+763,42 do 2+019,42, 

 przekraczana przeszkoda – rzeka Wisła z bulwarami Kurlandzkim i Podolskim (w administracji 
Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w Krakowie), ul.  Podgórska i ul. Zabłocie 
(w administracji Zarządu Dróg Miasta Krakowa), 

 lokalizacja mostu – po stronie górnej wody mostu istniejącego, w odległości od osi toru 1 ok. 12.63 m 
(most w torze nr 1 linii 629, po stronie górnej wody). 

2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obiekt nowo projektowany w torze 1 linii 629 (tor 3 linii 91), dla dodatkowego toru 
aglomeracyjnego, brak w stanie istniejącym.  

2.2.1. Dane torowe 

 układ torowy na obiekcie – tory główne zasadnicze linii nr 91 (tory nr 1 i 2), tory w prostej, równoległe, 
 tory w niewielkim spadku, GS1=208.920÷208.780m npm, GS2=208.910÷208.780 m npm, 
 nawierzchnia torowa – szyny UIC60 na podkładach drewnianych i podsypce tłuczniowej, odbojnice 

z szyn UIC60. 

2.2.2. Przekraczana przeszkoda 

 rzeka Wisła, na odcinku w rejonie przeprawy uregulowana, koryto główne o szerokości ok. 112.60 m 
ograniczone kamiennymi nabrzeżami, tarasy zlewowe ograniczone kamiennymi ścianami oporowymi 
pełniącymi funkcję wałów przeciwpowodziowych, terasy zalewowe wykorzystywane w celach 
rekreacyjnych (utwardzone ciągi pieszo-rowerowe – bulwar Kurlandzki i Podolski), 

 w poziomie korony wałów przeciwpowodziowych pod skrajnymi przęsłami obiektu przechodzą ulice 
miejskie:  

 ul. Podgórska (brzeg lewy) – jezdnia szerokości 10.75 m, obustronny chodnik dla pieszych, 
 ul. Zabłocie (brzeg prawy) – jezdnia szerokości 7.00 m, chodnik jednostronny. 

2.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

2.3.1. Dane ogólne 

 projekt zakłada budowę nowego, niezależnego mostu kolejowego ; nowy most dla projektowanego toru 
nr 1 linii aglomeracyjnej 629 (tor 3 linii nr 91), zlokalizowany jest po stronie górnej wody istniejącej 
przeprawy mostowej.  

 zaprojektowano most trójprzęsłowy łukowy, z jazdą dołem, z przęsłem nurtowym (środkowym) 
o zwiększonej rozpiętości, 

 nośność obiektu wg PN-EN 1991-2:2007 – α=1.21, zgodna z 1.4.2, 
 spełnione wymogi skrajni GPL-2 z obniżeniem wymiaru maksymalnego z 6900 do 5600 z uwagi na 

zapewnienie możliwości zawieszenia przewodu jezdnego sieci trakcyjnej na wysokości 5200 mm 
(Standardy techniczne Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych 
do prędkości Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla taboru z wychylnym 
pudłem) Tom II Skrajnia budowlana linii kolejowych Wersja 2.0 – Załącznik I Karty typu skrajni budowli 
– strona 13 uwaga 1) oraz zachowaniu odległości bezpiecznej pomiędzy siecią trakcyjną będącą pod 
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napięciem a elementami budowli, oraz skrajni pracy maszyn torowych (zgodnie z 1.4.3), 
 nowy most spełnia wymogi aktualnej klasy drogi wodnej III ; jednocześnie parametry obiektu 

umożliwiają podniesienie klasy drogi  wodnej do Va. 

2.3.2. Szczegóły rozwiązań projektowych 

2.3.2.1. Konstrukcja nośna 

 estakady zalewowe jednoprzęsłowe, o konstrukcji łukowej typu „network arch”, z pionowymi łukami 
stężonymi górą, z płytą betonową sprężoną podłużnie oraz poprzecznie pomiędzy dźwigarami głównymi 
(chodnik służbowy stronie dolnej wody), z wieszakami prętowymi, usytuowanymi skośnie mocowanymi 
przegubowo, z możliwością regulacji napięcia (mufy regulacyjne), 

 przęsło środkowe (nurtowe) o konstrukcji łukowej typu „network arch”, z pionowymi łukami stężonymi 
górą, z płytą betonową sprężoną podłużnie oraz poprzecznie pomiędzy dźwigarami głównymi (chodnik 
służbowy po stronie dolnej wody), z wieszakami prętowymi usytuowanymi skośnie mocowanymi 
przegubowo, z możliwością regulacji napięcia (mufy regulacyjne). 

2.3.2.2. Podpory 

 podpory masywne, żelbetowe, monolityczne posadowione na palach w sposób dostosowany do 
warunków geotechnicznych posadowienia w lokalizacji podpór, 

 przyczółki pełnościenne, ze skrzydłami równoległymi, filary tarczowe, 
 oczepy palowe filarów nurtowych zabezpieczone stalową ścianką szczelną, częściowo pozostawianą 

w gruncie, obciętą na poziomie góry oczepu, 
 za przyczółkami strefę przejściową zapewniającą płynną zmianę sprężystości podłoża na styku obiekt 

/nasyp. 

2.3.2.3. Mury oporowe zabezpieczające koryto rzeki Wisły 

W związku z budową filarów P2 i P3 tuż przy istniejących murach bulwarów zabezpieczających koryto rzeki 
Wisły zachodzi konieczność rozbiórki, a następnie odtworzenia istniejących konstrukcji. Mury zostaną odtworzone 
w wybudowanych komorach na fundamenty podpór P2 i P3 budowanych mostów.  

Długości odtwarzanych murów są takie same jak długości komór na fundamenty podpór P2 i P3. 
 
W celu odbudowy murów wykonana zostanie samodzielna żelbetowa ścianka monolityczna posadowiona 

na wspólnym fundamencie z filarem, będąca oparciem dla odbudowywanego muru. Następnie nastąpi odtworzenie 
istniejącego oblicowania z kamienia pochodzącego z rozbiórki muru o zmiennej grubości. W koronie muru zostanie 
ułożona „czapka” z kamienia z rozbiórki.  

2.3.2.4. Zabudowa pomostu i wyposażenie 

 system odwodnienia – odprowadzenie wody z płyty pomostu systemem wpustów i kolektorami 
w kierunku podpór w osi P2 i P3, sprowadzenie rurami spustowymi, odprowadzenie bezpośrednio do 
rzeki Wisły, 

 odbiór wody ze stref przejściowych do systemu drenażu, odbiór wody z drenażu do systemu 
odwodnienia torowego, 

 jednostronny zewnętrzny chodnik służbowy po stronie dolnej wody o konstrukcji stalowej wspornikowej 
i szerokości użytkowej min. 0.75 m z możliwością zamontowania dodatkowego dolnego podestu dla 
urządzeń obcych, z wypełnieniem z płyt pomostowych pełnych, 

 balustrada stalowa z wypełnieniem z ocynkowanych i pomalowanych blach perforowanych, siatki 
wielokarbowej lub zgrzewanej o wysokości 1.10 m, osadzona na krawędzi wspornika podchodnikowego 
na moście ; wypełnienie o grubości gwarantującej zachowanie wymaganej trwałości ; ostateczny wybór 
wypełnienia na etapie Projektu Budowlanego,  

 balustrada stalowa o wysokości 1.20 m przy nowoprojektowanym chodniku dla pieszych, 
 ekrany akustyczne o wysokości 2,5m (1,7m od poziomu główki szyny) oddzielające ciąg pieszo-
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rowerowy od części kolejowej obiektu (ekran do wysokości 1 m w formie pełnej, powyżej 1 m ekran 
przezroczysty wykonany z tworzywa sztucznego, 

 oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego – latarnie wbudowane w linii zabudowy ekranów akustycznych, 
 dylatacje szczelne na przyczółkach oraz pomiędzy przęsłem nurtowym i estakadami zalewowymi, 
 łożyska garnkowe dużej nośności, 
 przyrządy wyrównawcze w nawierzchni torowej. 

2.3.2.5. Izolacje i powłoki ochronne 

 mata wibroizolacyjna 22mm -2+3mm, 
 izolacja koryta balastowego – żywica epoksydowo-poliuretanowa grubości 6.0 mm,  
 izolacja fundamentów i doziemnych powierzchni podpór – materiał bitumiczny,  
 zabezpieczenie eksponowanych powierzchni betonu – elastyczne powłoki antykarbonatyzacyjne 

i hydrofobizacyjne w postaci jednoskładnikowych dyspersji wodnych kopolimerów etylowych grubości 
300 µm, o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości do 0.3 mm) 
w miejscach trudno dostępnych, powłoka antygraffiti w miejscach łatwo dostępnych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przęsła i chodników służbowych  – metalizacja Zn 
150 µm, powłoka malarska o łącznej grubości warstw min 240 µm, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 

2.3.2.6. Kolorystyka 

 gzymsy   RAL 7037 
 podpory, ustrój nośny, konstrukcja stalowa RAL 7035 
 balustrady, chodniki służbowe,  RAL 7035 
 wieszaki   RAL 7035 

2.3.3. Parametry geometryczne 

 szerokości w świetle pod przęsłem l0 = 47.79 + 113.12 + 61.64 m 
 całkowite światło poziome netto L0 = 222.55 m 
 wysokość w świetle pod przęsłem h01 = 4.50 m (ul. Podgórska) 

h03 = 4.50 m (ul. Zabłocie) 
 rozpiętości teoretyczne przęseł lt = 49.50 + 116.00 + 63.50 m 
 długości przęseł l = 51.10 + 117.70 + 65.10 m 
 długość obiektu L = 234.20 m 
 wysokość konstrukcyjna  hk =0.75 m    
 szerokość całkowita b = 15.02 m (dla poszerzenia na końcach obiekt b=17.61 m)  
 skos obiektu  = 90 
 minimalna rzędna spodu konstrukcji 206.93 m. n.p.m 

2.3.4. Technologia budowy 

Wykonanie konstrukcji ustroju nośnego przewiduje się na rusztowaniach stacjonarnych (na lądzie) oraz na 
deskowaniach ustawionych na podporach tymczasowych, które zostaną rozebrane po wykonaniu płyty pomostu 
oraz konstrukcji stalowej. 
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3. DOJAZDY DO MOSTU W TORZE NR 1 LINII NR 629 (3 LINII NR 91) NAD RZEKĄ 
WISŁĄ ORAZ ULICAMI PODGÓRSKĄ I ZABŁOCIE W KRAKOWIE  

3.1. LOKALIZACJA 

 początek opracowania: okolice skrzyżowania ulic Halickiej i Przemyskiej, 
 koniec opracowania: okolice przystanku kolejowego Kraków Zabłocie oraz skrzyżowanie ulic Kącik 

i Romualda Traugutta, 
 lokata obiektu: 

od 1+540,279 do 2+178,380 LK91 (od 1+553,694 do 2+191,765 LK629). 

3.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obiekt nowo projektowany, brak w stanie istniejącym.  

3.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

3.3.1. Dane ogólne 

 projekt zakłada budowę  
 dojazdu wzdłuż murów oporowych nasypu kolejowego toru nr 3 LK 91, rozpoczynający się na 

wysokości skrzyżowania ul. Halickiej z ul. Przemyską do nowoprojektowanego obiektu 
mostowego w konstrukcji murów oporowych,  

 budowę pochylni (przy przyczółku północnym) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową 
prowadzącymi do istniejącej ul. Podgórskiej  

 klatki schodowej i pochylni wraz z chodnikiem do ul. Zabłocie (przy przyczółku południowym). 
 budowę dojazdu od nowoprojektowanego obiektu mostowego przez Wisłę do konstrukcji 

murów oporowych po konstrukcji estakady rowerowej, 
 budowę dojazdu od estakady rowerowej do rejonu przystanku kolejowego Zabłocie w 

konstrukcji murów oporowych,  
 projekt zakłada skomunikowanie terenów w rejonie ul. Halickiej, przeprowadzenie ruchu pieszo-

rowerowego przez rzekę Wisłę (na nowoprojektowanym moście) i wyprowadzenie rowerzystów w rejon 
Zabłocia oraz podniesienie komfortu pasażerów korzystających ze stacji kolejowej Zabłocie. 

 geometria zaprojektowanego zjazdu od strony Zabłocia uwzględnia pozostawienie zabytkowego 
obiektu, który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską w 
zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie”, jednak z uwagi 
nad prowadzeniem estakady nad jedną z krawędzi budynku konieczna będzie likwidacja jednego 
komina 

 zaproponowany przebieg zjazdu w rejonie ul. Zabłocia uwzględnia planowaną przebudowę układu 
komunikacyjnego (zgodnie z założeniami Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Skład 
Solny”) 

 ciąg pieszy zostanie włączony do istniejącej infrastruktury poprzez zbudowanie klatki schodowej i 
pochylni i dowiązanie do funkcjonującego układu drogowego, 

 nośność – tłum pieszych = 5 kN/m2, zgodnie z 1.4.2, 

3.3.2. Szczegóły rozwiązań projektowych 

3.3.2.1. Konstrukcja nośna 

 Dojazd lewobrzeżny zaprojektowano w postaci murów oporowych 
 Dojazd prawobrzeżny do wysokości, która zostanie określona w projekcie budowlanym, będzie 

prowadzony w , pozostała część konstrukcji zaprojektowano w postaci estakady rowerowej, 
 klatka schodowa –konstrukcja schodów to ciągła płyta żelbetowa  podparta żelbetowymi słupami; 
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konstrukcja schodów oddylatowana od konstrukcji obiektu mostowego, 

3.3.2.2. Podpory 

 podpory, żelbetowe, monolityczne posadowione w sposób dostosowany do warunków geotechnicznych 
posadowienia w lokalizacji podpór, 

 przyczółki pełnościenne, ze skrzydłami równoległymi, filary okrągłe, 

3.3.2.3. Zabudowa pomostu i wyposażenie 

 system odwodnienia – odprowadzenie wody z konstrukcji zjazdów oraz z szybu windowego systemem 
wpustów i kolektorami, sprowadzenie rurami spustowymi, 

 balustrada stalowa o wysokości 1.4 m (wykonana na długości dojazdów i zjazdów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) z wypełnieniem z ocynkowanych i pomalowanych blach perforowanych, 
siatki wielokarbowej lub zgrzewanej, osadzona na krawędzi zewnętrznej. Wypełnienie o grubości 
gwarantującej zachowanie wymaganej trwałości. Ostateczny wybór wypełnienia na etapie Projektu 
Budowlanego.  

 dylatacje szczelne na przyczółkach oraz na połączeniu z konstrukcją mostu, 
 łożyska elastomerowe, 
 dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników przewiduje się wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-

rowerowego. 

3.3.2.4. Izolacje i powłoki ochronne 

 izolacja fundamentów i doziemnych powierzchni podpór – materiał bitumiczny  
 zabezpieczenie eksponowanych powierzchni betonu – elastyczne powłoki antykarbonatyzacyjne 

i hydrofobizacyjne w postaci jednoskładnikowych dyspersji wodnych kopolimerów etylowych grubości 
300 µm, o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości do 
0.3 mm) w miejscach trudno dostępnych, powłoka antygraffiti w miejscach łatwo dostępnych. 

3.3.3. Technologia budowy 

Wykonanie konstrukcji dojazdów i zjazdów przewiduje się na rusztowaniach stacjonarnych (na lądzie) oraz 
na deskowaniach ustawionych na podporach tymczasowych, które zostaną rozebrane po wykonaniu konstrukcji. 
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4. BRANŻE I PROJEKTY ZWIĄZANE 

4.1. GEOLOGIA 

Szczegółowy opis podłoża zawarto w dokumentacji badań podłoża gruntowego. Poniżej, zestawiono 
podstawowe dane charakteryzujące podłoże obiektu. 

 zakres badań – 12 otworów badawczych o głębokości 16.5÷25.0 m ppt oraz 11 sondowań sondą DPH 
do głębokości 3.7÷12.6 m ppt i 2 sondą CPT do głębokości 16.5÷20.0 m ppt, 

 podłoże uwarstwione, układ warstw w przybliżeniu horyzontalny, zwierciadło wody gruntowej, 
w zależności od lokalnego układu warstw, swobodne lub napięte, nawiercone na rzędnej 
197.47÷199.25 m npm, stabilizujące się na poziomie 198.67÷200.91 m npm, 

 warunki gruntowe – złożone, 
 obiekt inżynieryjny jako element inwestycji zaliczonej do mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko wg Dz. U. 2012 poz. 463 art. 4 ust. 3 pkt. 3c – trzecia kategoria geotechniczna, 

4.2. TORY I PODTORZE – UKŁAD TOROWY 

 układ torowy na obiekcie – na prostej, równoległe,  
 tory w spadku i=0.94‰ 
 nawierzchnia torowa zgodna z 1.4.4 – szyny 60E1 AX / odbojnice na podkładach strunobetonowych 

i podsypce tłuczniowej (klasa toru 1). 

4.3. DROGI 

 brak ingerencji w istniejący układ drogowy pod obiektem, 
 ze względu na budowę podpór P2 oraz P3 konieczna będzie rozbiórka, a następnie odtworzenie 

chodników bulwarów Kurlandzkiego po lewej stronie Wisły oraz Podolskiego po prawej stronie Wisły, 
 bulwary zostaną odtworzone zgodnie ze stanem istniejącym z uwzględnieniem niewielkiej korekty 

przebiegu w planie bulwaru Kurlandzkiego. 

4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W celu ograniczenia emisji hałasu i drgań na zaprojektowanych obiektach kolejowych zastosowano 
wibroizolacyjną matę podtorową układaną na betonowej płycie pomostu, oraz ekrany akustyczne.  
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5. UWARUNKOWANIA REALIZACJI 
Uwaga:  Poniżej zestawiono urządzenia obce zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu, 

przewidziane do zabezpieczenia / likwidacji / przełożenia. W przypadku ogólnego określenia „do 
zabezpieczenia na czas robót” zapis należy rozumieć jako zabezpieczenie sieci w zakresie branży 
mostowej, na podstawie projektu technologicznego, opracowanego przez Wykonawcę na etapie realizacji 
obiektu (zabezpieczenie ujęte w przedmiarze branży obiekty inżynieryjne). W pozostałych przypadkach 
zamieszczono odpowiednie odniesienia do projektów branżowych. 

 Przewiduje się przeprowadzanie projektowanych sieci kablowych (osłony Ø110 po 6 szt.) przez 
konstrukcje mostu M3, jednak po opracowaniu branżowych projektów wykonawczych (teletechnika, 
elektroenergetyka, srk, etc.) należy zweryfikować sposób prowadzenia instalacji w obrębie konstrukcji 
oraz ilość przepustów kablowych koniecznych dla przeprowadzenia zarówno instalacji projektowanych, 
jak i istniejących, przez konstrukcję. 

 Ze względu na fazowanie robót budowlanych, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości prowadzenia 
ruchu kolejowego, tzn. przy czynnych istniejących urządzeniach srk, należy szczególną uwagę zwrócić na 
prace związane z nimi i w ich pobliżu. Zakres, ilość i kolejność faz przebudowy urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym ustalona zostanie na etapie projektu wykonawczego po przygotowaniu 
harmonogramów oraz po uzgodnieniach Wykonawcy ze służbami eksploatacyjnymi PLK i Zamawiającym. 

 Przed rozpoczęciem robót dla danej fazy należy wykonać niezbędne roboty związane z usunięciem kolizji 
obiektów inżynieryjnych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym wg branżowego projektu 
wykonawczego. Podczas prowadzenia robót w pobliżu istniejącej infrastruktury (urządzeń i kabli) srk, 
należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia urządzeń i związanych z tym 
utrudnień w ruchu kolejowym. Roboty ziemne w miejscach zbliżenia do istniejącej infrastruktury srk, należy 
prowadzić ręcznie. 

5.1. URZĄDZENIA OBCE I ICH ZABEZPIECZENIE 

5.1.1. Trakcja i zasilanie 

 sieć trakcyjna będzie podwieszona na indywidualnych słupach stalowych, konstrukcjach bramkowych, 
 na moście i na estakadzie, nowe słupy mocowane będą do konstrukcji obiektów, na śrubach, 
 słupy zlokalizowane poza ww. obiektami, posadowione będą na fundamentach prefabrykowanych 

palowych. 

5.1.2. Instalacje sanitarne 

5.1.2.1.1. Sieci kanalizacyjne 
 rezygnuje się z budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w bazowym projekcie budowlanym na 

lewym i prawym brzegu Wisły dla odwodnienia mostów M1, M2 oraz M3. W związku z nowym projektem 
dwóch mostów nad rz. Wisłą zmianie uległ sposób odwodnienia obiektów z odprowadzenia wód 
deszczowych z mostów do miejskiej kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wód deszczowych 
bezpośrednio do rz. Wisły co jest zgodnie z zapisami DŚUnr OO.4201.6.2014.AK z dnia 09.07.2015. 

5.1.3. Elektroenergetyka nietrakcyjna 

 wg odrębnego opracowania zostanie zaprojektowana przebudowa istniejącej napowietrznej linii 
wysokiego napięcia znajdującej się nad północnym przyczółkiem mostów przez Wisłę, 

 projektuje się przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego własności ZDMK. Przebudowa polegać 
będzie na: 

 likwidacji  istniejących latarni kolidujących z projektowanymi obiektami mostowymi 
oraz ułożeniu nowej linii kablowej. 

      pozostałe kolizje i likwidacje sieci zostaną wykonane zgodnie w bazowym projektem budowlanym.  
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5.2. OCHRONA WYKOPU 

 wykonanie prac przy filarach pod osłoną ścian szczelnych z grodzic stalowych. 

5.3. UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU KOLEJOWEGO 

 zakłada się wykonanie całości prac budowlanych związanych z budową mostów dodatkowych i budową 
nowego mostu głównego z fazowaniem robót i całodobowymi zamknięciami poszczególnych grup torów, 
z utrzymaniem ruchu w pozostałych torach, 

 proponuje się realizację obiektu w trzech zasadniczych fazach, w następującej kolejności: 
faza 1 – budowa mostu w torze 2 linii 629(torze 4 linii 91), ruch prowadzony po istniejącym obiekcie 

w torach nr 1 i 2 linii 91,  
faza 2 – rozbiórka mostu istniejącego(wg odrębnego opracowania branży mostowej), całodobowe 

zamknięcie istniejących torów nr 1 i 2 linii 91, ruch prowadzony w projektowanym torze nr 2 
linii 629 (torze 4 linii 91), 

faza 3 – budowa mostu głównego w miejscu mostu istniejącego oraz budowa mostu w torze 1 linii 629 
(torze 3 linii 91) , całodobowe zamknięcie istniejących torów nr 1 i 2 linii 91, ruch prowadzony 
w projektowanym torze nr 2 linii 629 (torze 4 linii 91), 

 nie przewiduje się konieczności wbudowania konstrukcji odciążającej. 

5.4. WYTYCZNE REALIZACJI ZGODNIE Z DECYZJĄ O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH 

 prace związane z budową obiektu mostowego należy prowadzić poza okresem tarła i inkubacji ryb 
występujących w ciekach tj. poza okresem marzec – czerwiec, dopuszcza się prowadzenie prac na 
rzece Wiśle przez cały rok, 

 w przypadku ujawnienia w wykopach budowlanych przedmiotów mających cechy historyczne należy: 
 wstrzymać roboty mogące je zniszczyć lub uszkodzić, 
 zabezpieczyć miejsce znaleziska, 
 niezwłocznie zawiadomić właściwego konserwatora zabytków w Krakowie, 

 podczas prac likwidacyjnych oraz budowlanych na moście nad rzeką Wisłą należy stosować 
zabezpieczenia zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do rzeki (m.in. prowadzenie prac 
związanych z wykonaniem nowych filarów oraz podpór tymczasowych pod osłoną ścianek szczelnych, 
prace przy podporach tymczasowych posadowionych w korycie rzeki będą prowadzone z barek 
zakotwionych w nurcie, natomiast prace przy pozostałych podporach realizowane będą z poziomu 
terenu). 

Pozostałe wytyczne realizacyjne zgodnie z:   
 Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach nr OO.4201.6.2014.AK z dnia 09.07.2015, 
 Decyzją o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OO.4201.5.2017.EC z dnia 

20.12.2017r. 
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6. UWAGI KOŃCOWE 
1. Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych, 

w tym szczególnie w zakresie prac prowadzonych w strefie czynnych, zelektryfikowanych torów 
kolejowych. 

2. Wszelkie prace budowlane wymagające zbliżenia ludzi, sprzętu, elementów konstrukcyjnych do sieci 
trakcyjnej linii kolejowej na odległość mniejszą niż 2,0 m wymagają wyłączenia napięcia w sieci. 

3. Szczegółowy przebieg instalacji obcych należy ustalić z przedstawicielami Służb PKP w trakcie 
przekazania placu budowy. Ustalenia przebiegu instalacji należy dokonać m. in. metodą ręcznego 
przekopu. Roboty ziemne w strefie ułożenia instalacji obcych należy prowadzić ręcznie. Projektant nie 
ponosi odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie instalacji obcych i za wynikające z powyższego 
uszkodzenia konsekwencje. 

4. Konstrukcje stalowe tymczasowe i docelowe należy uszyniać przez tyrystorowe zwierniki doziemiające 
(wielokrotnego zadziałania). 

5. Zgodnie z warunkami kontraktowymi proces rozbiórki oraz unieszkodliwienia materiałów pochodzących 
z rozbiórek regulują zapisy STWiOR. Materiały niebezpieczne (np. bitumy, itp.) przewidziane są do 
unieszkodliwienia przez firmę zewnętrzną, posiadającą pozwolenie na unieszkodliwianie 
przedmiotowych materiałów. Demontowane konstrukcje stalowe są przekazywane Inwestorowi, 
zgodnie z ustaleniami pomiędzy Wykonawcą Robót a Inwestorem. Pozostałe materiały np. gruz 
betonowy, ceglany, kamienny itp. zostaną zmagazynowane przez Wykonawcę Robót i wykorzystane 
we własnym zakresie. 
 

  



Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice 

wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej.    

Projekt budowlany – Most w km 1.875 w torze nr 1 linii nr 629 (torze nr 3 linii nr 91)  

nad rzeką Wisłą oraz ulicami Podgórską i Zabłocie w Krakowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 
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