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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 
Zadanie projektowe: 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana 
nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole 
realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole”” 
 
PROJEKT WYKONAWCZY 
 

Etap Nr tomu Część 

PW 1 
Układy torowe szlaków i stacji wraz z geometrią i systemem 
odwodnienia, przejazdy 

PW 2 Perony z zagospodarowaniem 

PW 3 Obiekty inżynierskie 
PW 4 Obiekty kubaturowe 
PW 5 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

PW 6 Sieci, instalacje i urządzenia energetyki 

PW 7 Telekomunikacja 

PW 8 Urządzenia, sieci i instalacji sanitarne 

PW 
9 

Analiza stanu podtorza kolejowego i propozycje 
wzmocnienia 

PW 10 Czasowa organizacja ruchu 
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Plan orientacyjny, skala 1:25000 Rys. nr 1.1 

Plan objazdu, skala 1:10 000 Rys. nr 1.2 
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(całkowite zajęcie jezdni), skala 1:1000 
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1. WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI 

Zamawiający lub Inwestor -  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , Centrum Realizacji Inwestycji 
w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. 
Projektant – TDM-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Wadowicka 12, p.351, 30-415 Kraków, 
oddział Sosnowiec: ul. Baczyńskiego 25E, I piętro, 41-203 Sosnowiec, tel.: +48 505 402 285. 
KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna 
PB – PW – Projekt budowlano-wykonawczy 
PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 
PL-2000 - Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, przeznaczony głównie dla map 
wielkoskalowych, wykorzystujący równokątne odwzorowanie Gaussa – Krügera elipsoidy GRS-80 w 
pasach 3° z południkami osiowymi: 15°, 18°, 21°, 24° oraz jednakową skalą na tych południkach 
m=0,999923. Początkiem układu współrzędnych w danym pasie odwzorowania jest punkt 
przecięcia się obrazu południka osiowego z obrazem równika. 
p.o. - przystanek osobowy 
PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 
Regulacje Zamawiającego - Instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty 
normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące w spółce PKP PLK S.A., 
których tekst znajduje się na stronie internetowej http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-
ikontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/biuletyn-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/. 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
SMS - System Zarządzania Bezpieczeństwem 
srk - sterowanie ruchem kolejowym 
TEN-T - Transeuropejska Sieć Transportowa 
Teren Budowy - Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
TSI - Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności, wymagania dot. rozwiązań technicznych w 
zakresie taboru kolejowego oraz związanych z nim urządzeń i systemów. 
UE - Unia Europejska 
UIC - Międzynarodowy Związek Kolei (fr. Union Internationale des Chemins de Fer) 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Wykonawca - Oznacza wykonawcę lub wykonawców wyłonionych w postępowaniu, 
realizujących roboty budowalne (w systemie „projektuj i buduj” lub „buduj”), a które będą 
nadzorowane przez „Inżyniera”. 
ZOPI - Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych 
 
 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest zmiana organizacji ruchu na czas wykonania robót polegających 
na przebudowie przejazdu kolejowo-drogowego w km 29+295 linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole 
w ciągu drogi powiatowej nr 2179 O w Łambinowicach (ul. Kolejowa). 
Przebudowa przejazdu realizowana jest w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 287 mającej na 
celu poprawę stanu technicznego infrastruktury linii a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono sposób zabezpieczenia i oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym. Zakres opracowania obejmuje oznakowanie całkowitego 
zajęcia jezdni i wyznaczenie objazdu. 
 
 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa nr 90/1106/0020/18/Z/I z dn. 28 marca 2018 r. 
• Dz.U. 2018 poz. 1990 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 

października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym 

• Dz.U. 2019 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych 
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• Dz.U. 2017 poz. 784 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem 

• Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach 

• Materiały archiwalne i eksploatacyjne obiektów linii kolejowej pozyskane z PKP PLK Zakład 
Linii Kolejowych w Opolu 

• Ustalenia z Wykonawcą, Zamawiającym, bądź właścicielami lub zarządcami obiektów 
istotnych dla niniejszego zadania, uzyskane na etapie opracowania dokumentacji 

 
 

4. MATERIAŁY I DANE WYJŚCIOWE 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 
• Inwentaryzacja znaków i urządzeń drogowych – wizja lokalna w terenie 
• Opracowany przez Projektanta Projekt Budowlano–Wykonawczy. 

 
 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Linia kolejowa nr 287 krzyżuje się w km 29+295 z drogą powiatową nr 1533 O - ul. Kolejową w 
Łambinowicach. Droga jest o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m z chodnikiem. Przejazd 
kolejowo-drogowy kategorii A jest położony w terenie zabudowanym. 
 
 

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Roboty związane z przebudową przejazdu będą prowadzone przy całkowitym zajęciu jezdni w 
związku z czym wyznaczono objazd. 
Miejsce robót będzie oznakowane będzie znakiem B-1 (zakaz ruchu) i wygrodzone zaporami 
drogowymi U-20b ustawionymi na całej szerokości jezdni. Zapory wyposażone będą w światła 
ostrzegawcze U-35, które w przypadku występowania zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz w 
porze nocnej emitować będą światło o sygnale czerwonym. 
Oznakowanie miejsca robót oraz wyznaczonego objazdu przedstawiono na załączonych 
rysunkach (rys. nr 2.1 – 2.6). 
 
W ramach przedmiotowej zmiany organizacji ruchu drogowego nie ingeruje się w oznakowanie 
poziome. 
 
Sprzęt budowlany potrzebny do realizacji robót znajdować się będzie w obrębie prowadzonych 
prac wygrodzonych zaporami drogowymi. 
 
Po całkowitym zakończeniu prac oznakowanie związane z przedmiotowymi robotami zostanie 
zdemontowane i zostanie przywrócona stała organizacja ruchu. 
 
 

7. OPIS WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I UTRUDNIEŃ 

 
Remont przejazdu kolejowo – drogowego wiąże się z zamknięciem dla ruchu odcinka drogi 
powiatowej nr 1533 O, w związku z czym utrudnienia polegają na: 

• braku możliwości przejazdu przez przejazd kolejowo - drogowy, 
• skomunikowaniu posesji położonych przy miejscu prowadzenia robót z publicznym układem 

komunikacyjnym, 
• swobodnym przejeździe przez skrzyżowania i koniecznością zwiększenia uwagi 

poruszających się wyznaczonym objazdem na oznakowanie objazdu. 
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8. WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU 

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 15.06.2020 r., 
Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 30.06.2020 r. 
 
 

9. ZASADY DOTYCZĄCE ZNAKÓW I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU 

Wzory i wymiary zastosowanego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
miejsce usytuowania będą odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 
Znaki pionowe ustawione będą w miejscach dobrze widocznych i zapewniających, że kierujący 
poweźmie informację o utrudnieniach w odpowiednim czasie. Projektowane oznakowanie nie 
będzie przesłaniać istniejących znaków. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do 
zabezpieczenia i oznakowania robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, 
jak i w nocy oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym przez cały okres prowadzenia 
prac. 
 
Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w 
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażonej w elementy odblaskowe. 
 
Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być 
wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z 
odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza. Ponadto powinien być 
oznakowany pasami na przemian barwy białej i czerwonej, albo tablicą ostrzegawczą lub 
zamykającą. 
 
 

10. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA 

Zestawienie oznakowania zostanie uzupełnione po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji 
ruchu. 
 

SYMBOL ZNAKU 
Ilość 
[szt.] 
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