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WYKAZ DOKUMENTACJI – TOM 1 
 

Nr Teczki OPIS 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 Projekt zagospodarowania terenu 
TORY TRAMWAJOWE 

2 Torowiska tramwajowe 
DROGI 

3 Drogi 
TELETECHNIKA 

4 Teletechnika – sieci zewnętrzne 
TRAKCJA TRAMWAJOWA 

5 Sieć trakcyjna tramwajowa 
OŚWIETLENIE 

6  Oświetlenie zakładu i linie kablowe MPK 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

7 Linie kablowe ZIKiT i TAURON Dystrybucja S.A. 
SIECI ZEWNĘTRZNE 

8 Sieci zewnętrzne – przyłącze ciepłownicze 
9 Sieci zewnętrzne – kanalizacja sanitarna 
10 Sieci zewnętrzne – sieć wodociągowa 
11 Sieci Zewnętrzne – kanalizacja deszczowa 

STACJA TRANSFORMATOROWA 
12.A Stacja transformatorowa wolnostojąca 12/0,4kV 
12.B Stacja transformatorowa wolnostojąca – układ pomiarowy 
12.C Stacja transformatorowa wolnostojąca – adaptacja  

ORGANIZACJA RUCHU 
13 Organizacja ruchu tymczasowego i docelowego 

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 
14 Ładowanie akumulatorów 

ZIELEŃ 
15 Inwentaryzacja zieleni 

 
WYKAZ DOKUMENTACJI – TOM 2 

 
Nr Teczki OPIS 

ARCHITEKTURA 
1.1  Architektura. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami 

magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
1.2 Architektura. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-

biurowego. 
1.3 Architektura. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

KONSTRUKCJA 
2.1  Konstrukcja. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami 

magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
2.2 Konstrukcja. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-
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biurowego. 
2.3 Konstrukcja. Etap 1.2. Budowa hali OC 

INSTALACJE SANITARNE 
3.1  Instalacje sanitarne. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z 

fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
3.2 Instalacje sanitarne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku 

socjalno-biurowego. 
3.3 Instalacje sanitarne i sprężonego powietrza. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
4.1  Instalacja CO. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami 

magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
4.2 Instalacja CO. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej  

do budynku socjalno-biurowego. 
4.3 Instalacja CO. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

INSTALACJA WENTYLACJI 
5.1  Instalacja wentylacji. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z 

fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
5.2 Instalacja wentylacji. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku 

socjalno-biurowego. 
5.3 Instalacja wentylacji. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
6.1  Instalacje elektryczne. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z 

fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
6.2 Instalacje elektryczne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej  

do budynku socjalno-biurowego. 
6.3 Instalacje elektryczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

INSTALACJE TELETECHNICZNE 
7.1  Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z 

fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
7.2 Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej  

do budynku socjalno-biurowego. 
7.3 Instalacje teletechniczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

TECHNOLOGIA 
8 Technologia myjni i dystrybucji piasku. Etap 1.2. Budowa hali OC 

INSTALACJE SANITARNE – WĘZEŁ CIEPLNY 
9 Instalacje sanitarne – węzeł cieplny. Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego na 

potrzeby budowy budynku administracyjno-socjalnego w ramach Etapu 1.1./1. 
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WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW  

 
- Zaświadczenia projektantów o przynależności do Izby i uprawnienia 
- Uzgodnienie Orane Polska 
- Uzgodnienie kanalizacji deszczowej - ZIKIT w Krakowie 
- Uzgodnienie instalacji wodociagowej przeciwpożarowej - MPWiK w Krakowie 
- Uzgodnienie odbioru ścieków bytowych - MPWiK w Krakowie 
- Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym 
- Uzgodnienie pod względem p.poż (na PZT rys. nr Z-1) 
- Decyja o środowiskowych uwarunkowaniach  
- Uzgodnienie Tauron  
- Uzgodnienie wycinki roślin 
- Uzgodneinie MPK Kraków. 
 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 
 

NR RYS. OPIS SKALA 
 Część Zagospodarowania terenu - TOM 1  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Teczka - Nr 1  
Z - 1 Projekt zagospodarowania terenu - Układ docelowy 1:500 
Z - 2 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 1.1.1 1:500 
Z - 3 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 1.1.2-3 1:500 
Z - 4 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 1.2 1:500 
Z - 5 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 1.3 1:500 
Z - 6 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 2 1:500 
Z - 7 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 3 1:500 
Z - 8 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 4.1 1:500 
Z - 9 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 4.2 1:500 
Z - 10 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 4.3 1:500 
Z - 11 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 4.4 1:500 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

BUDOWY  BUDYNKU  HALI  OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1 Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie Projektu budowlano  - wykonawczego dla zadania 
„Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – 
torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie”. 
Lokalizację inwestycji pokazano na rysunku nr 1. 

 

Rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycji 

2 Cel i zakres opracowania 

Celem modernizacji jest: 
• budowa nowego obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów 
• budowa nowych i przebudowa istniejących dróg na terenie Stacji Obsługi Tramwajów 
• budowa stanowisk postojowych dla autobusów. 

 

3 Dane wyjściowe opracowania 

Dane wyjściowe stanowią niżej wymienione dokumenty: 
• Umowa nr RE120176 12020TI 
• Koncepcja Wariant 1-2A 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

Inwentaryzacja w terenie wykonana przez projektanta 
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4 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren jest własnością MPK Kraków i jest w pełni zainwestowany.  
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, na działkach: 172/1, 173/4, 400, obręb 44. 
Na terenie Stacji znajduje się wydzielona, lecz nie wygrodzona działka nr 172/2, na której znajduje się 
stacja transformatorowa z dojazdem przez teren Stacji na zasadzie służebności. 
Stacja Obsługi Tramwajów zajmuje działkę nr 172/1, która posiada połączenie z drogami publicznymi 
wjazdem samochodowym do ul. Ujastek oraz dwoma bramami wyłączne tramwajowymi z linii tramwajowej 
biegnącej w pasie ul. Ujastek na torowisku wydzielonym.  
Główną bramą wjazdową tramwajową (Brama nr 1) jest brama zlokalizowana bliżej skrzyżowania ul. 
Ujastek z ul. Łowińskiego. Nieliczne zjeżdżające składy z kierunku ul. Łowińskiego wjeżdżają bramą 
wyjazdową (Brama nr 2).  
Składy wjeżdżające na teren zajezdni, wjeżdżają na grupę torów wjazdowych o numerach 1, 2 i 3 a 
następnie sukcesywnie wjeżdżają do istniejącej hali obsługi i napraw. Tory 1, 2 i 3 przechodzą przez 
istniejący budynek myjni, gdzie na torach 2 i 3 zainstalowane są stacjonarne stanowiska myjni 
tramwajowej. 
 Obiekty kubaturowe znajdujące się na obszarze budowy nowej hali obsługi codziennej z myjnią zostaną 
rozebrane. Urządzenia i instalacje podziemne związane z budową nowej hali oraz budową stanowisk 
postojowych dla autobusów zostaną częściowo rozebrane lub przebudowane.    
Do całkowitej likwidacji przeznaczono istniejący budynek socjalny, istniejący budynek myjni i budynek 
administracyjny. 
Przebudowie ulegnie istniejący układ drogowy, istniejący układ torowy oraz sieci i urządzenia podziemne 
związane z likwidowanymi budynkami.  
Projekt rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych jest oddzielnym opracowaniem przewidzianym do 
oddzielnej decyzji pozwolenia na rozbiórkę. 

4.3 Warunki gruntowo - wodne. 

Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski oraz Mapą Geologiczno-gospodarczą Polski, arkusz 
Niepołomice wraz z Objaśnieniami do Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski, arkusz Niepołomice teren 
badań położony jest na pograniczu Wyżyny Krakowskiej i Miechowskiej oraz Kotliny Sandomierskiej. 
Podłoże budują tu utwory paleozoiczne (sylurskie, dewońskie, karbońskie i permskie) oraz mezozoiczne – 
jurajskie i kredowe, pokryte utworami paleogenu, neogenu i czwartorzędu. Utwory czwartorzędu, 
najczęściej o miąższości od kilku do kilkunastu metrów leżą na powierzchni erozyjnej o różnej genezie i 
wieku, która ścina osady od górnej jury po pliocen włącznie. Do plejstocenu zalicza się: 

• utwory preplejstoceńskie, wykształcone jako żwiry wypełniające leje w wapieniach jury, 
• utwory zlodowacenia południowopolskiego wykształcone jako gliny zwałowe oraz piaski 

lodowcowe, 
• utwory zlodowacenia środkowopolskiego reprezentowane przez piaski rzeczno - 

peryglacjalne oraz lessy, 
• utwory zlodowacenia północnopolskiego wykształcone jako piaski rzeczno -peryglacjalne, 

drobno i średnioziarniste, żwiry wapienne oraz lessy.  
Lessy zlodowacenia północnopolskiego są dwudzielne. Less młodszy - dolny o miąższości dochodzącej do 
kilku metrów ma barwę brunatno-rdzawą. Less młodszy - górny, to typowo eoliczny less o barwie żółtej. 
Pokrywa on płaszczem grubości ponad 10 m bardzo rozległe tereny arkusza Kraków, leżąc na stokach i 
wzniesieniach oraz na osadach piaszczystych tarasu średniego. Utwory holocenu występują głównie w 
sąsiedztwie cieków wodnych (zlewnia Wisły) oraz strefach przypowierzchniowych. Są reprezentowane 
przez piaski i żwiry, budujące niskie tarasy rzeczne, mułki, gliny i piaski aluwialne facji powodziowej, 
budujące stropową część tarasów rzecznych w dolinie Wisły i jej dopływów, iły i mułki starorzeczy, torfy 
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występujące głównie w dolinach rzek, na powierzchni oraz przykryte częściowo lub całkowicie madami, 
piaski eoliczne, tworzące częściowo wyeksponowane wydmy, rozwinięte na tarasie średnim lub na 
piaskach lodowcowych oraz namuły, piaski i żwiry den dolinnych, powstałe z rozmywania różnych osadów 
budujących zbocza. Podłoże na omawianym terenie rozpoznano 24 otworami badawczymi do głębokości 
od 3.00 m p.p.t. do 6.50 m p.p.t. Budowę geologiczną przedstawiono na przekrojach geologicznych. Na 
badanym obszarze stwierdzono występowanie czwartorzędowych osadów rzecznoperyglacjanych 
zlodowacenia północnopolskiego. Dominuje tu kompleks utworów lessopodobnych wykształconych w 
postaci pyłów, pyłów piaszczystych. Miejscami występują osady organiczne wykształcone jako namuły 
pylaste (O-2d, O-4d, O-8d), których miąższość osiąga nawet 1,4m (O-2d). Powierzchniowo teren pokryty 
jest utworami nasypowymi, których miąższość osiąga miejscami (O-2K) 4,7 m. 
Warunki hydrogeologiczne 
Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania czwartorzędowego oraz trzeciorzędowego poziomu 
wód podziemnych. Istnieje możliwość pojawienia się sączeń śródwarstwowych w czasie zasilania ich 
wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych lub 
roztopów wiosennych. Ze względu na brak wód gruntowych, nie zostały wykonane mapy przewidziane w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (§20.2), tj.: 

• mapy głębokości do pierwszego poziomu zwierciadła wód podziemnych; 
• mapy poziomów wodonośnych z naniesioną głębokością ich występowania oraz ich 

miąższością; 
• mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach. 

Analiza fizyko-chemiczna nie została przeprowadzona ze względu na brak wód gruntowych. 

5 Bilans terenu. 

Całkowita powierzchnia działki = ......................................................................................... 75.954 m2 
Parking A = ................................................................................................................................703,0m2 
Parking B = ............................................................................................................................1.262,0m2 
Parking C = ............................................................................................................................1.823,0m2 
Łącznie stanowiska parkingowe = ………………………………………….………………....3.789,0 m2 
Place wyczekiwania na wjazd do myjni = ..............................................................................3.362,0 m2 
Nowe drogi techniczne, manewrowe, pożarowe = ...............................................................11.732,0 m2 
Łączna powierzchnia nowej nawierzchni utwardzonej = ……..…....…....18.883,0 m2 
Istniejące drogi zakładowe do przebudowy= ......................................................................... 5.776,0 m2 
Istniejące drogi zakładowe  bez zmian = ........................................................................ 1.112,0 m2 
Zwiększenie powierzchni dróg = ................................................................................13.107,0 m2 
Łączna powierzchnia drogowa po przebudowie .......................................................19.995,0m2 
Długość nowych odcinków dróg = ..................................................................................... 362,0 m2 
Powierzchnia projektowanego budynku OC = ............................................................... 3.122,0 m2 
Projektowane chodniki …………………………………………………………………….….. = 670 m2 

6 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Na terenie przewiduje się nowe zagospodarowanie terenu związane z wyburzeniem trzech istniejących 
obiektów, budową nowego budynku socjalno-biurowego wraz z hala magazynową i halą obsługo 
codziennej tramwajów. Na terenie zostanie także przebudowana infrastruktura podziemna związana z 
budową nowego obiektu. Projekt zakłada także zmianę istniejącego układu drogowo - torowego. 
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6.3 Zagospodarowanie terenu. 

6.3.1 Opis rozwiązań projektowych 
Docelowym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa Stacji Obsługi Tramwajów, która przyszłościowo 
będzie obsługiwać dodatkowo 60 autobusów (w tym 40 autobusów krótkich o dł. 12m i 20 długich o 
długości 19m) oraz dodatkowo 20 składów tramwajowych. Projektowany budynek OC dla tramwajów 
będzie przystosowany również do obsługi autobusów. W nowym obiekcie (budynek O.C.) poza halą O.C., 
znajdować się będą jednocześnie wydzielone funkcyjnie części: administracyjna, dyspozytornia, socjalna, i 
magazynowa. 
W budynku OC nie będą dokonywane naprawy taboru, poza sprzątaniem, myciem i napełnianiem 
piaskiem. Obsługa autobusów ograniczona będzie do mycia i sprzątania pojazdów. 
Zamierzeniem inwestora jest docelowe zwiększenie pojemności torowisk tramwajowych o 20 składów (po 
35m na jeden skład) oraz przebudowa układu drogowego dla uzyskania dodatkowo 60 stanowisk 
postojowych dla autobusów. 
W zawiązku z budową nowego obiektu O.C. i rozbudową układu drogowo - torowego przebudowie ulegnie 
również sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń teletechnicznych, sieci wodociągowej, zasilania 
budynku w energię, ciepło, wodę i pozostałe media. 
Myjnia tramwajowo autobusowa będzie zasilana wodą opadową z dachu budynku wprowadzaną do 
zamkniętego obiegu myjni. W tym celu zaprojektowano system zbiorników retencyjnych i separatorów w 
ciągu technologicznym myjni. Techniczne rozwiązania opisane są w części architektoniczno - 
konstrukcyjnej.  
Zgodnie z zapisami w SIWZ budowę nowego budynku O.C. (obsługi codziennej) wraz z układem torowo 
sieciowym zlokalizowano na obszarze ograniczonym istniejącymi rozjazdami nr R3 i R56. Projektowany 
rozstaw torów w hali wynosi 6,0m. W nowej hali O.C. na torze nr 3 zaprojektowano myjnię portalową 
tramwajowo - autobusową z możliwością opcji "bramki", natomiast na torze nr 2 zaprojektowano myjnię 
przejezdną, tramwajowo - autobusową. Tor nr 1 jest torem objazdowym.  

6.4 Etapowanie inwestycji. 

Całość zadania podzielono na 4 etapy realizacji oraz podetapy technologiczne wykonywania robót dla 
utrzymania ciągłości pracy zajezdni.  
Dodatkowo etap 1 i etap 4 podzielono na podetapy wynikające z konieczności utrzymania ciągłości pracy 
Zajezdni. 
Etap 1. Podzielono na 3 podetapy, w którym etap 1.1 podzielono w kolejności wykonywania robót na 3 
następne podetapy. 
Etap 4. Podzielono na 4 podetapy, które obejmują poszczególne grupy torowe i sekcyjne trakcji 
tramwajowej. 
 
6.4.1 Etap 1 
6.4.1.1 Etap 1.1. - Budowa części administracyjno - socjalnej i magazynowej 

• Podetap 1  
o Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali O.C. 

położonymi w obrębie kubatury budynku wraz z koniecznymi sieciami i urządzeniami 
zewnętrznymi. 

o  Budowa chodników przy budynku. 
o  Budowa kanalizacji teletechnicznej 100%. 
o  Budowa kanalizacji sanitarnej 100%. 
o  Budowa kanalizacji deszczowej w ograniczeniu do funkcji dla budynku OC wraz ze 

zbiornikami i instalacją urządzeń wody opadowej dla myjni wraz z przelewem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. 



Temat:. "Budowa obiektu hali codziennej obsługi tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo - 
torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie" 

Data: WRZESIEŃ 2013 

Obiekt:. Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie Autor: GRUPA ZUE BIUP KRAKÓW 
Adres:. Kraków, ul. Ujastek    
Inwestor:. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.  

ul. św. Wawrzyńca 13 31-060 Kraków  
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 

 

Opracowali: 
inż. Jerzy Klier 
 

Uprawnienia: 
71/DOŚ/06 

Branża: 
Drogowa 
 

Strona | 12 

 

 

o Budowa c.o. 100%. 
o Docelowe podłączenie wody do nowego budynku.  
o Docelowe podłączenie zasilania energetycznego do budynku. 
o Budowa części sieci oświetlenia zakładu na długości zachodniej ściany budynku. 
o Tymczasowe przełożenia energetyczne, wodne i c.o. do istniejących i funkcjonujących 

budynków administracyjnego i socjalnego. 
o Budowa połączenia torów w pobliżu bramy wyjazdowej nr 2. 
o Budowa drenażu i sieci kanalizacji deszczowej w rejonie połączenia torów.  

• Podetap 2 - po oddaniu do użytkowania części administracyjno-socjalnej. 
o Rozbiórka istniejącego budynku socjalnego wraz z obiektami podziemnymi. 
o Odłączenie tymczasowych podłączeń c.o., cw, energetyki i wody do rozbieranego obiektu 

pozostawiając podłączenia do istniejącej myjni. 
• Podetap 3 – Budowa części magazynowej , przylegającej do budynku socjalno-biurowego 

wraz z koniecznymi sieciami i urządzeniami zewnętrznymi. 
o Kontynuacja budowy chodników wzdłuż magazynu - strona zachodnia i północna. 
o Budowa kanalizacji deszczowej w ograniczeniu do funkcji dla części magazynowej z 

włączeniem do istniejącego kanału. 
o budowa części sieci oświetlenia zakładu na długości zachodniej ściany budynku z 

podłączeniem do oświetlenia wybudowanego w podetapie 1 
6.4.1.2 Etap 1.2.  

• Rozbiórka istniejącej myjni i budowa hali O.C.  
• Odłączenie tymczasowych podłączeń i rozbiórka istniejącego budynku administracyjnego. 
• Budowa hali O.C. – z dostawą i montażem myjni wraz z wyposażeniem i podłączeniem do 

wybudowanego systemy wody deszczowej zewnętrznej lecz bez urządzeń dostarczających piasek  
• Rozbiórka i budowa torów nr 2 i 3 do włączenia w istniejący układ przy rozjeździe nr  3 i 56 
• Rozbiórka i budowa toru nr 1 na długości hali i wpięcie się w istniejący układ wraz z siecią 

trakcyjną i oświetleniem (tor nr 1 będzie wykonany i oddany do eksploatacji w pierwszej 
kolejności). 

• Budowa drenażu i sieci kanalizacji deszczowej w rejonie torów 1, 2 i 3.  
6.4.1.3 Etap 1.3.  

• Rozbiórka istniejącego budynku biurowego wraz z odłączeniem wszystkich mediów. 
• Budowa dróg i zabudowy torowisk w rejonie wjazdu i wyjazdu z projektowanego budynku 

O.C. 
• Dostawa i montaż urządzeń dostarczających piasek do hali O.C. 
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb placu manewrowego. 
• Budowa sieci oświetlenia i przebudowa kolidujących słupów trakcyjnych. 
• Budowa placu manewrowego. 
• Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy halą SO1 i projektowaną O.C.  
• Rozbiórka rozjazdów nr 3 i 56 i budowa rozjazdów wraz z torem nr 1 i nr 2 i siecią trakcyjną 

do włączenia w wybudowane tory i sieć trakcyjną w etapie 1.2. 
• Budowa drenażu i sieci kanalizacji w rejonie toru nr 1 i 2. 

6.4.2 ETAP 2 
• Budowa parking "A" wraz z drogami manewrowymi.  
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb parkingu "A". 
• Budowa sieci oświetlenia i przebudowa kolidujących słupów trakcyjnych. 

6.4.3 ETAP 3 
• Budowa parkingów "B" i "C" wraz z drogami technicznymi i pożarowymi.  
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb parkingów "B" i "C". 
• Budowa sieci oświetlenia i przebudowa kolidujących słupów trakcyjnych. 
• Budowa instalacji ładowania akumulatorów 
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6.4.4 ETAP 4 
6.4.4.1 Etap 4.1.  

• Rozbiórka istniejących torów i budowa torów nr 4, 5, 6 i 19 wraz z siecią trakcyjną. 
• Budowa drenażu i sieci kanalizacji w rejonie torów nr 4, 5, 6 i 19. 

6.4.4.2 Etap 4.2.  
• Rozbiórka istniejących torów i budowa torów nr 4, 15, 16, 17 i 18 wraz z siecią trakcyjną. 
• Budowa drenażu i sieci kanalizacji w rejonie torów nr 4, 15, 16, 17 i 18. 

6.4.4.3 Etap 4.3.  
• Rozbiórka istniejących torów i budowa torów nr 4, 11, 12, 13 i 14 wraz z siecią trakcyjną. 
• Budowa drenażu w rejonie torów nr 4, 11, 12, 13 i 14. 

6.4.4.4 Etap 4.4.  
• Rozbiórka istniejących torów i budowa torów nr 4, 7, 8, 9 i 10 wraz z siecią trakcyjną. 
• Budowa drenażu w rejonie torów nr 4, 7, 8, 9 i 10. 

Szczegółowy opis rozwiązań dla poszczególnych etapów przedstawiono w kolejnych tomach dokumentacji. 

6.5 Układ komunikacyjny. 

Nowe drogi wewnętrzne i manewrowe zaprojektowano jako nawierzchnie podatne dla kategorii ruchu KR3. 
Z uwagi na niekorzystne grunty G3 stanowiące podłoże pod nawierzchnię konieczne jest wykonanie 
wzmocnienia z jednoczesną wymiany gruntu do głębokości 0,6m. 
6.5.1 Opis rozwiązań. 

• Konstrukcja dróg przedstawia się następująco: 
o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5,0cm, 
o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6,0cm, 
o podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7,0cm, 
o warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości 20,0cm, 
o warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa 

grubości 15,0cm. 
• Konstrukcja miejsc postojowych dla autobusów i samochodów technicznych przedstawia się 

następująco: 
o warstwa ścieralna z kostki kamiennej wysokości 18,0cm, 
o podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grubości 3,0cm, 
o warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu grubości 20,0cm, 
o podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa grubości 

15cm, 
o warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa 

grubości 15,0cm. 
• Konstrukcja chodników. 

o warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8,0cm, 
o podsypka cementowo piaskowa grubości 3,0cm, 
o podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15,0cm. 

• Konstrukcja torowisk tramwajowych 
Przewidziano zastosowanie dwóch konstrukcji nawierzchni torowisk: 

o typ I - nawierzchnia torowiska w technologii klasycznej, 
o typII - nawierzchnia torowisk na podbudowie betonowej. 

Przewidziano zastosowanie nawierzchni w technologii klasycznej z szyn 60R2 i 49E1 na podkładach 
strunobetonowych o rozstawie 67cm. Przewiduje się zastosowanie szyn 49E1 na odcinkach prostych za 
wyjątkiem skrzyżowań i torowisk zabudowanych.  
Konstrukcja torowisk typu I przedstawia się następująco: 

o warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5cm, 
o geotkanina separacyjna,  
o warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego o grubości 15cm, 
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o podsypka z tłucznia 31,5/50 grubości 25cm pod podkładem,  
o podkład strunobetonowy,  
o szyna tramwajowa/kolejowa 

Przewidziano zastosowanie nawierzchni torowisk na podbudowie betonowej z szyn 60R2 na podlewie 
ciągłym. 
Konstrukcja torowisk typu I przedstawia się następująco: 

o podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm, 
o podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 

0,9kg/m3, szerokość podbudowy 2,4m, 
o podlew ciągły 
o szyna tramwajowa 

Z uwagi na niekorzystne grunty podłoża (pyły twardoplastyczne) zaprojektowano w torowiskach system 
odwodnienia drenażem.  

• Układ wysokościowy 
Projektowany układ wysokościowy torów i dróg pozostaje w poziomie istniejącego terenu z niewielkimi 
różnicami celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych koniecznych dla odprowadzenia wód 
opadowych. 

6.6 Ukształtowanie terenu i zieleni. 

6.6.1 Ukształtowanie terenu. 
Ukształtowanie terenu nie ulega zmianie. 
6.6.2            Zieleń. 
W związku z przebudową układu komunikacyjnego oraz budową nowego budynku obsługi codziennej 
konieczna jest wycinka kolidujących drzew i rośli. 
Wycinka drzew i roślin będzie wykonywana etapami zgodnie z realizacją kolejnych etapów robót na 
podstawie uzyskiwanych decyzji administracyjnych.  

7 Sieci uzbrojenia terenu. 

7.3 Teletechnika 

7.3.1 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 
Zgodnie z warunkami SIWZ zaprojektowano budowę nowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z 
dwóch rur o średnicy 110 mm oraz telekomunikacyjnych studni kablowych typu SKR-1. Pod wjazdami, 
drogami, torami oraz parkingiem kanalizację należy wybudować z rur przepustowych. Na pozostałych 
odcinkach kanalizację można wybudować z giętkich rur karbowanych.  
Istniejące sieci telekomunikacyjne obsługujące obecnie teren zajezdni tramwajowej zostaną rozebrane. 
Telekomunikacyjną kanalizację kablową zaprojektowano na następujących odcinkach: 

o Od nowej szafy TP S.A. do budynku SO1, 
o Od budynku SO1 do wartowni głównej, 
o Od budynku SO1 do budynku SO2, 
o Od budynku SO1 do akumulatorowni, 
o Od budynku SO1 do portierni przy bramie wjazdowej II, 
o Od budynku SO1 do nowego budynku OC. 

Wybudowana kanalizacja umożliwi zaciągnięcie kabli światłowodowych oraz miedzianych pomiędzy 
budynkami na terenie zajezdni. Ponadto nowa kanalizacja telekomunikacja umożliwi wybudowanie w niej 
kabli na potrzeby monitoringu. 
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Kanalizacja kablowa powinna być układana na głębokości nie mniejszej niż 0,8m poniżej poziomu gruntu 
pod ciągami pieszymi oraz z trawnikach i na głębokości min. 1 m poniżej poziomu gruntu pod drogami, 
torami i parkingami Dno wykopu przed ułożeniem kanalizacji musi być wolne od kamieni, elementów 
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Przebieg kanalizacji powinien zostać oznaczony taśmą 
ostrzegawczą w połowie głębokości ułożenia rur. Rury w wykopie należy układać na podsypce piaskowej 
o grubości 10 cm. Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad 
poziom rury, a następnie dopiero zasypać. Po wybudowania kanalizacji należy sprawdzić drożność i 
szczelność rur.  
Wprowadzenie kanalizacji do budynku powinno zostać zabezpieczone przed przenikaniem wody. Odcinek 
kanalizacji pomiędzy budynkiem a studnią powinien być z obu stron zabezpieczony uszczelkami typu 
Jackmoon uniemożliwiającymi przenikanie wody i gazów do budynku.  
7.3.2 Opis rozwiązań materiałowych. 

7.3.2.1  Studnie kablowe 
Na trasie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej zaprojektowano posadowienie 24 studni kablowych typu 
SKR-1. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności studnia powinna być szczelna w 
każdym punkcie, niedostępna dla zanieczyszczeń stałych i płynnych w czasie budowy jak i eksploatacji. 
Górne płaszczyzny studni powinny nawiązywać do poziomu istniejącej  nawierzchni. 

7.3.2.2 Zakończenie kabli miedzianych 
Wszystkie kable miedziane należy zakończyć w szafie w serwerowni SO1 oraz skrzynkach 
teletechnicznych  łączówkami LSA KRONE. Od strony serwerowni należy zastosować łączówki 
nierozłączne natomiast od strony abonenckiej łączówki rozłączne. 

W serwerowni w budynku SO1 oraz w nowym budynku OC łączówki należy zamontować w szafie 
strukturalnej 19’’ z wykorzystaniem magazynów na łączówki natomiast w budynkach portierni i portierni 
przy bramie wjazdowej II w projektowanych skrzynkach kablowych 10 parowych zaś w budynkach SO2 i 
akumulatorowni w projektowanych skrzynkach kablowych 20 parowych. 

W celu zabezpieczenia sieci wszystkie skrzynki kablowe powinny zostać uziemione a na końcach 
kabli należy zastosować zabezpieczenie przepięciowo-przetężeniowe. 

7.3.2.3  Kable światłowodowe 
W ramach projektowanej sieci telekomunikacyjnej zostały zaprojektowane dwa kable 

światłowodowe na potrzeby systemu monitoringu: 
o Od budynku SO1 do wartowni głównej, 
o Od budynku SO1 do nowego budynku OC. 

Zastosowane kable typu A-DQ(ZN)B2Y 24J 50/125 zgodnie z normą ITU-T G-655 wielomodowe 
(G50/125). Kabel zewnętrzny (A), tuba centralna wielowłóknowa, żelowana (D), uszczelnienie suche (Q), 
ze wzmocnieniem dielektrycznym(ZN), zapora antygryzoniowa z włókna szklanego (B) z powłoką 
polietylenową (2Y). 

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.651 kable 
optotelekomunikacyjne powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

o tłumienność jednostkowa włókna światłowodowego nie powinna przekraczać 3,0 dB/km 
dla fali 850 nm i 1,0 dB/km dla fali 1300 nm, 

o tłumienność połączenia spajanego (spawu) nie powinna przekraczać 0,15 dB, 
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o tłumienność złączki rozłącznej (w przełącznicy) nie powinna przekraczać 0,5 dB. 
Podczas budowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich promieni gięcia kabla, aby 
wyeliminować zjawisko mikropęknięć włókna, co może być przyczyną znacznego pogorszenia parametrów 
transmisyjnych.  
Wybudowane kable światłowodowe należy zakończyć na przełącznicach światłowodowych zakończeniami 
SC/PC w poszczególnych pomieszczeniach. W serwerowni SO1 dwie przełącznice typu  19/2U/24 SC/PC 
a w nowym budynku OC jedną przełącznice typu  19/2U/24 SC/PC należy zamontować w szafach 
strukturalnych natomiast w portierni zastosować przełącznicę naścienną. 

7.4 Sieć trakcyjna. 

Istniejąca sieć trakcyjna na terenie Zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” w Krakowie zasilana jest z 
istniejącej stacji prostownikowej zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Na ternie zajezdni 
tramwajowej „Nowa Huta” istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa płaska sztywna typu Djp100 podwieszona 
jest do linek zawieszeń poprzecznych podwieszonych do istniejących słupów trakcyjnych / trakcyjno-
oświetleniowych stalowych rurowych, kratowych oraz haków ściennych.  
7.4.1 Opis rozwiązań materiałowych. 

7.4.1.1 Konstrukcje wsporcze 

7.4.1.1.1 demontaż istniejących konstrukcji wsporczych 

Projekt przewiduje demontaż istniejących konstrukcji wsporczych będących w kolizji z projektowanym 
układem drogowo-torowym tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z rozebraniem 
fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych istniejących. Zdemontowane konstrukcje wsporcze ze 
względu na długi okres eksploatacji nie przewiduje się do ponownego wykorzystania. 

7.4.1.1.2 projektowane konstrukcje wsporcze 

Dla  przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie Zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” projekt 
przewiduje montaż nowych konstrukcji wsporczych tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych 
stalowych rurowych. Lokalizacja projektowanych konstrukcji wsporczych została dostosowana do potrzeb 
podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej oraz oświetlenia zewnętrznego terenu.  
Wszystkie projektowane konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tramwajowej należy wykonać w wersji 
cynkowanej ogniowo w procesie produkcyjnym i pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu 
szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). Dolne części słupów przed zabudowaniem w bloku 
fundamentowym należy pomalować dodatkowo farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad 
powierzchnią fundamentu.  
Projektowane słupy trakcyjne należy posadowić w fundamentach palowych  żelbetowych  wg opracowania 
dla Valmont Polska Sp. z o.o. – projekt technologiczny, mgr inż. Jan Jasica, mgr inż. Bartosz Mrówka, 
opracowanie 03.2011r.  
Po zabudowaniu słupów należy je ponownie dwukrotnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową  
o odcieniu szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). W dolnej części słupów należy wykonać głowice 
słupowe zgodnie z rys. nr K-001. Dolne części słupów wraz z blokiem fundamentowym oraz głowicą 
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słupową należy ponownie pomalować farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią 
terenu. 

7.4.1.2 Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej 
Istniejącą sieć trakcyjną na odcinku przebudowy należy zdemontować wraz  z osprzętem sieciowym. W 
tym celu należy wykonać tymczasowe kotwienia odcinków sieci trakcyjnej nie podlegającej przebudowie. 
Kotwienia tymczasowe należy wykonać ze zmniejszona siłą naciągów, tak aby nie naruszyć istniejących 
konstrukcji wsporczych. 

7.4.1.3 Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa 
Na terenie zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” projektowaną sieć trakcyjną płaską sztywną z drutem 
jezdnym typu Djp100 podwiesić do projektowanych i istniejących konstrukcji wsporczych (słupów 
trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz haków ściennych) na nowych linkach zawieszeń 

poprzecznych wykonanych  z linki  stalowej  ocynkowanej  typ  FlZn φ6mm oraz nowych wysięgnikach 
trakcyjnych (stalowych, rurowych). Projektowane konstrukcje nośne należy podwiesić za pomocą 
obchwytów słupowych oraz za pośrednictwem izolacyjnych tłumików drgań z linki syntetycznej. W 
wyznaczonych miejscach dla podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej kilku torów należy dodatkowo wykonać 
zawieszenia łańcuchowe pomocnicze na wysokości 7,1m. Pomiędzy zawieszeniem pomocniczym, a 
zawieszeniem poprzecznym sieci trakcyjnej tramwajowej wykonać wieszaki z linki giętkiej LCu10mm2. 
Projektowaną sieć trakcyjną tramwajową należy podwiesić z wykorzystaniem typowego osprzętu 
trakcyjnego wg katalogów np. PKP, PPHU KOLMET, KROMISS-BIS, ZNTP Radom. Po  wykonaniu  
zawieszeń  poprzecznych  sieci  trakcyjnej  tramwajowej należy  przeprowadzić  regulację podwieszenia  
drutu  jezdnego  względem  główki  szyny  tramwajowej - wysokość  podwieszenia  drutu  jezdnego  
względem  główki  szyny  powinna  wynosić  5,5 m (w uzasadnionych przypadkach na terenie zajezdni 
tramwajowej dopuszcza się zmniejszenie wysokości podwieszenia drutu jezdnego Djp100 w zakresie 
zgodnym z obowiązującą normą).  

7.4.1.4 Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej  
Istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa na terenie Zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” w Krakowie zasilana 
jest ze stacji prostownikowej zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Obszar zajezdni jest 
optymalnie zasilany i nie wymaga przebudowy.  
Istniejące rozłączniki w obszarze przebudowy należy wymienić na nowe typu RNT-U 3,6/3600 z napędem 
elektrycznym NTs-24/2.  Dodatkowo dla zwiększenia rozpływu prądu zasilającego w sieci jezdnej 
zaprojektowano połączenia elektryczne przewodem typu LgY 120/750V projektowanych punktów 
zasilających z drutem jezdnym odcinków sieciowych - przewody należy prowadzić w izolowanych 
uchwytach dystansowych. 
Istniejący układ zasilania i sekcjonowania sieci trakcyjnej tramwajowej pozostaje bez zmian. Istniejące 
izolatory sekcyjne w obszarze przebudowy należy wymienić na nowe. Izolatory sekcyjne należy wyposażyć 
w rozłączniki sekcyjne typu RNT 3,6/3600 z elektrycznym typu NTs-24/2. Okablowanie izolatorów 
sekcyjnych należy wykonać przewodem typu LgY 120/750V - przewody należy prowadzić w izolowanych 
uchwytach dystansowych.  
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7.4.1.5 Sieć szynowa powrotna 
Dla nowych odcinków torowych projekt przewiduje wykonywanie połączeń elektrycznych szynowej sieci 
powrotnej typu: 

o PES tj. połączenia elektryczne szynowe     
o PET tj. połączenia elektryczne torowe     

Połączenia elektryczne szynowej sieci powrotnej wykonać przewodem typu LgY 120/750V w kanalizacji 
rurowej RPe32mm z zastosowaniem skrzynek rewizyjnych przytorowych typu SKT. Podłączenie 
przewodów do szyn należy wykonać wg. metody CEMBRE poprzez nawiercenie otworu w szynie i 
zaprasowanie końcówki typu AR-60N (jednostronne) i AR260N (dwustronne).  

7.4.1.6 Ogrzewanie rozjazdów torowych 
Projekt przewiduje montaż ogrzewania dla projektowanych rozjazdów torowych. Zasilanie ogrzewania 
należy wykonać z sieci trakcyjnej tramwajowej ze zintegrowanego sterownika ogrzewania rozjazdów typu 
STO-2 lub STO-4. Projektowane sterowniki ogrzewania typu STO-2/4 należy zainstalować na fundamencie 
w indywidualnych szafach sterowniczych PCV. Elementy grzejne ogrzewania rozjazdów o mocy 1kW 
instalować w rurach zabudowanych przez producenta rozjazdów torowych. Kable zasilające i sterownicze 
należy układać w kanalizacji rurowej typu AROT z wykorzystaniem studni rewizyjnych typu SK-1. 

7.4.1.7 Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako  ochronę  od  porażeń  prądem  elektrycznym  w sieci trakcyjnej tramwajowej zastosowano: 

o podwójną  izolację  1kV między siecią  jezdną  i  konstrukcjami  wsporczymi  dla zawieszeń 
poprzecznych  

o izolację wzmocnioną 3kV dla wysięgników trakcyjnych 
o uszynienie  konstrukcji  wsporczych  w przypadku  zastosowania  izolacji pojedynczej.  

Należy bezwzględnie wykonać uszynienie wszystkich konstrukcji wsporczych, na których projekt 
przewiduje zainstalowanie rozłączników trakcyjnych. Przyłączenie przewodów uszyniających do szyn 
tramwajowych wykonać wg metody CEMBRE poprzez nawiercenie szyny i zaprasowanie końcówki typu 
AR-60N w skrzynce rewizyjnej SKT. Uszynienia wykonać przewodem LgY 120/750V. Przewody prowadzić 
w rurach ochronnych typu RPe32mm. Zaciski  kablowe  oraz  końcówki  na  przewodach  i kablach należy  
wykonać metodą  zaprasowania.  

7.4.1.8 Ochrona przed korozją  
Wszystkie projektowane stalowe konstrukcje wsporcze tj. słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe należy 
ocynkować i podwójnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL-
7044 (jasny-szary). Wierzchołki słupów trakcyjnych należy zaślepić i zabezpieczyć przed wnikaniem wody 
opadowej do wnętrza słupa. Słupy powinny posiadać otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie 
wilgoci z wnętrza słupa oraz uniemożliwiające kondensację pary wodnej we wnętrzu słupa. Dolne części 
słupów wraz głowicą słupową należy dwukrotnie pomalować farbą bitumiczno-asfaltową do wysokości 
+0,4m nad powierzchnią terenu. 
Osprzęt sieciowy trakcji tramwajowej powinien wykonany być z materiałów nierdzewnych bądź stalowych 
ocynkowanych. 

7.5 Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 
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Projekt przewiduje demontaż części istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą oraz 
wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą w obszarze projektowanej 
przebudowy torowiska na terenie zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” w Krakowie.  
Projekt nowej instalacji oświetleniowej obejmuje montaż: 

o opraw oświetleniowych: 

− oprawa drogowa typu Philips ARC80 150Wmontaż h=12m, IP65, II klasa 
ochronności, klosz szklany, korpus AL., odbłyśnik AL   

o  instalacji zasilającej: 

− tabliczki izolacyjne typu IZK. 

− przewód zasilający YDY 2x2,5        
o linii kablowej zasilającej: 

− kabel ziemny YAKY 4x35/1kV        
7.5.1 Opis rozwiązań materiałowych. 

7.5.1.1 Parametry oświetlenia zewnętrznego  
Zgodnie z PN-EN 13201:2007 na terenie zajezdni tramwajowej dla projektowanych obszarów wybrano 
klasę oświetleniową CE4  o następujących parametrach świetlnych: 

o minimalne średnie natężenia oświetlenia  = 10 lx 
o równomierność ogólna natężenia oświetlenia  = 0,4  

7.5.1.2 Stan istniejący 
W obszarze przebudowy Zajezdni tramwajowej NH istnieje czynna sieć oświetleniowa zabudowana na 
indywidualnych latarniach oraz na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. Istniejąca sieć 
oświetlenia zewnętrznego terenu zabudowana na indywidualnych latarniach oświetleniowych jest w dobrym 
stanie technicznym, natomiast sieć oświetleniowa zabudowana na konstrukcjach wsporczych sieci 
trakcyjnej tramwajowej jest mocno wyeksploatowana.  
Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego zabudowana na indywidualnych latarniach przewidziana jest do 
przebudowy z wykorzystaniem materiałów (latarni) pochodzących z demontażu.  

7.5.1.3 Projektowane oświetlenie zewnętrzne 
Projektowane oświetlenie na terenie zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” należy zasilić z istniejących 
obwodów oświetleniowych. Projektowaną przebudowę oświetlenia zewnętrznego terenu należy wykonać 
kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm2/1kV Projektowane linie kablowe oświetlenia należy układać w 
gruncie na głębokości 0,7m na podsypce i nadsypce z piasku 10cm. Pod torowiskiem projektowane kable 

układać w przepustach ochronnych SRSφ110mm na głębokości min. 1,0m (pod warstwami 
konstrukcyjnymi dróg i torowiska). We wnękach słupowych należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe w 
obudowie izolacyjnej w II klasie ochronności np. typu IZK, TB. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać 
przewodem typu YDY 2x2,5/750V. Projektowane oprawy oświetleniowe typu ARC 150W IP65 w II klasie 
ochronności należy zamontować na wysięgnikach typu WRN. 

7.5.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze 
 

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych ocynkowanych 6-kątnych (niskich) typu S-50 lub 
8-kątnych (wysokich) typu S-110 posadowionych na fundamentach prefabrykowanych.  
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Słupy trakcyjno-oświetleniowe należy wyposażyć we wnękę dla zabudowy tabliczki oświetleniowej oraz 
końcówkę do montażu wysięgników oświetleniowych, w fundamentach słupów wykonać przepusty rurowe 

2xφ70mm dla wprowadzenia linii kablowej oświetlenia do wnętrz słupa. Drzwi do wnęki tabliczki 
bezpiecznikowej należy zlicować z powierzchnią słupa – konstrukcja drzwiczek nie może umożliwiać 
wnikania wody padowej do wnętrza słupa. 
Projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu należy wykonać dla 2 strefy wiatrowej. 

7.5.1.5 Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalację oświetlenia zewnętrznego terenu 230/400V wykonać w układzie TN-C. Dla urządzeń i instalacji 
oświetleniowej prowadzonej na wspólnych konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej jako 
system ochrony przeciwporażeniowej zastosować samoczynne wyłączenie zasilania oraz II klasę 
ochronności dla wszystkich elementów.  

7.6 Sieci energetyczne. 

7.6.1 Linia energetyczna zasilająca n.n. dla projektowanego budynku admin.-socjalnego 
Dla zasilania projektowanego budynku administracyjno-socjalnego należy wybudować linię kablową 
zasilającą WLZ typy YAKY 4x240/1kV o długości 250m wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 
Zasilanie budynku w energię elektryczną 230/400V AC wykonać z projektowanej stacji transformatorowej 
potrzeb własnych zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Projektowaną linię kablową pod 
torowiskiem ułożyć w kanalizacji rurowej wykonanej metodą przewiertu sterowanego HDPE110 o długości 
1x80m. Pod istniejącą jezdnią projektowaną linię kablową ułożyć w kanalizacji rurowej wykonanej metodą 
przewiertu sterowanego HDPE110 o długości 1x12m. Projektowany WLZ należy wprowadzić do 
projektowanego budynku admin.-socjalnego – pomieszczenie nr 0.23 „Rozdzielnia RG” i podłączyć do 
projektowanej rozdzielnicy głównej budynku (wg odrębnego tomu II opracowania). 
7.6.2 Przebudowa sieci energetycznej w rejonie projektowanego budynku admin.-socjalnego 

7.6.2.1 Przełożenie istniejącej sieci energetycznej wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku  
Wzdłuż północnej i wschodniej ściany projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia 
energetyczna kablowa n.n., która koliduje (nadmierne zbliżenie) z projektowanym budynkiem. Istniejącą 
linię energetyczną n.n. należy na wskazanym odcinku odkopać i ułożyć w projektowanej lokalizacji wg trasy 
wskazanej na planie sytuacyjnym. Prace związane z przebudową w/w linii energetycznej n.n. należy 
wykonywać przy wyłączonym napięciu, a w czasie wykonywania robót linię kablową należy obustronnie 
uziemić.   

7.6.2.2 Przebudowa istniejącej sieci energetycznej zasilającej budynek hali tramwajowej (wzdłuż 
pd. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego) 

Przez obszar zabudowy projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia energetyczna 
kablowa n.n. zasilająca budynek hali tramwajowej, która koliduje z projektowanym budynkiem admin.-
socjalnym. Istniejącą linię energetyczną n.n. należy zdemontować na całym istniejącym odcinku (tj. od 
istniejące złącza kablowego ZK zlokalizowanego przy budynku konduktorowi do budynku hali 
tramwajowej). Projektowaną linię kablową n.n. typu YAKY 4x120/1kV ułożyć wg trasy wskazanej na planie 
sytuacyjnym. Projektowaną linię kablową wprowadzić do istniejącego złącza ZK i podłączyć pod zaciski 
uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej oraz wprowadzić do budynku hali tramwajowej i 
podłączyć do istniejącej rozdzielnicy n.n. pod zaciski uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej.  
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7.6.3 Zasilanie oświetlenia zewnętrznego terenu 

7.6.3.1 Zasilanie budynku portiera przy bramie wjazdowej 
W obszarze przebudowy znajduje się linia kablowa n.n. zasilająca szafę sterowniczą oświetlenia 
zewnętrznego. Istniejącą linię kablową na odcinku przebudowy należy zdemontować. W projektowanej 
lokalizacji należy zabudować wewnętrzne złącze kablowe typu ZK-3a z którego należy zasilić projektowaną 
szafę oświetlenia zewnętrznego terenu. Z projektowanego złącza kablowego należy wybudować linię 
kablową n.n. dla zasilania budynku portiera zlokalizowanego przy bramie wjazdowej na teren Zajezdni NH.  
7.6.4 Linie kablowe trakcyjne ”KT” 

7.6.4.1 Linie kablowe średniego napięcia zasilające stację prostownikową 
W obszarze budowy parkingu „B” biegną 48 linie kablowe trakcyjne KT n.n. oraz 2 linie kablowe SN 
doprowadzone do stacji prostownikowej zlokalizowanej na terenie Zajezdni NH. Linie kablowe KT i SN 
zostaną zabezpieczone zgodnie z dokumentacją tom I teczka 3 etap . 

7.6.4.2 Linie kablowe trakcyjne "KT" w obszarze budowy nowych odcinków torów 
W obszarze budowy nowych odcinków torowych przebudowie podlegają istniejące linie kablowe trakcyjne 
KT. Projektowane odcinki linii kablowych trakcyjnych wykonać wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym i 
wprowadzić do projektowanych punktów zasilających. Projektowane odcinki linii kablowych dostosowano 
do potrzeb realizacji kolejnych etapów przebudowy. W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym należy 
wykonać mufowanie projektowanych i istniejących odcinków linii kablowych z wykorzystaniem 
termokurczliwych muf kablowych wykonywanych metodą prasowania.  

7.7 Sieć wodociągowa. 

Istniejąca sieć wodociągowa na terenie zajezdni tramwajowej służy do celów socjalno-bytowych załogi, 
celów technologicznych (mycie pojazdów) obrony p.pożarowej wewnętrznej oraz dla obrony 
przeciwpożarowej zewnętrznej obiektów usytuowanych na terenie zajezdni.  

Sieć wodociągowa jest zasilana z sieci miejskiej rurociągiem ∅80mm i poprzez studzienkę wodomierzową 

(w studzience zlokalizowano wodomierz ∅40 mm wraz z armaturą odcinającą) doprowadzona jest na teren 
zakładu, skąd rozprowadzona jest, jako sieć rozgałęźna po terenie zakładu do poszczególnych obiektów i 
hydrantów przeciwpożarowych.  
W związku ze zmianą zasilenia w wodę Obiektów Stacji Obsługi Tramwajów, MPK S.A. przy ul. Ujastek12 
oraz brakami na istniejących hydrantach (małe ciśnienie oraz brak wymaganej wydajności)  został 
wykonany projekt przyłącza oraz projekt wewnętrznej sieci p.poż wraz z układem pompowym.  
7.7.1 Opis rozwiązań materiałowych. 
W celu doprowadzenia wody na cele bytowo gospodarcze, ochrony pożarowej oraz doprowadzenia wody 
na cele technologiczne projektuje się przyłącza wodne do nowobudowanej hali OC.  
W celu zachowania spójności materiałów przyłącza zaprojektowano (tak jak sieć wewnętrzną) z 
trójwarstwowych rur polietylenowych PE z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie 
trwałego tworzywa sztucznego XSC 50, oraz warstwa środkową z PE100 z rur PE klasy 100 firmy Wavin 
TS (szereg SDR11) o średnicy ø75x6,8mm. Wpięcia do nowoprojektowanej sieci należy wykonać za 
pomocą trójnika redukcyjnego ø110/75.  Łączenie rurociągów za pomocą zgrzewania doczołowego przy 
pomocy zgrzewarki doczołowej. Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego, oraz dane techniczne 
procesu zgrzewania podane są w instrukcjach producentów rur. Łączenie z armaturą kołnierzową za 
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pomocą tuleji kołnierzowej (PE 100 SDR 11). Zmiany kierunków za pomocą kształtek z PE doczołowych 
(kolana, łuki i trójniki-PE 100 SDR 11). Na rurociągach zastosowano armaturę żeliwną kołnierzową zasuwy 
klinowe kołnierzowe Ø65mm PN10 z przedłużonym trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną do zasuw. 
Trasę nowych przyłączy pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr IZ-1 a układ wysokościowy 
na rys nr IZ-3 

7.8 Kanalizacja sanitarna. 

Na terenie zakładu obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ścieki sanitarne 
odprowadzane są kanałem DN200 do miejskiej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Wąwozowej. 
7.8.1 Opis rozwiązań materiałowych. 
W celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z projektowanej hali OC projektuje się trzy 
przyłącza kanalizacyjne o długościach L1=18,5m, L2=18,0m i L3=15,8m.  
Przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC DN160 mm rur litych klasy „S” o sztywności 
obwodowej SN=8kN łączonych na uszczelki. Na załamaniu trasy należy zamontować studnię o średnicy 
DN425mm z rurą wznoszącą karbowaną wyposażoną we właz żeliwny klasy C250. 
Trasę nowych przyłączy pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr IZ-1 a układ wysokościowy 
na rys nr IZ-4. 
W celu połączenia projektowanego przyłącza z istniejącą studnią należy wykonać w niej otwór o średnicy 
ok. 250mm i osadzić w nim uszczelnienie typu "ZW" dla rury przewodowej DN160 np. INTEGRA. 

7.9 Kanalizacja deszczowa. 

Na terenie zakładu obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ścieki deszczowe 
odprowadzane są kanałami DN500 i DN600 do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 
7.9.1 Opis rozwiązań materiałowych. 
Wody opadowe z projektowanych parkingów zostaną odprowadzone za pomocą odwodnienia liniowego 
szczelinowego np. RECYFIX HICAP  ze szczeliną wlotową wykonana ze stabilnego żeliwa sferoidalnego z 
funkcją retencji oraz wpustów deszczowych żeliwnych z rusztem uchylnym zgodnie z PN-EN124, osadzone 
na studzienkach ściekowych z osadnikami do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed 
zrzutem do istniejącej zakładowej kanalizacji deszczowej będą podczyszczone na separatorach 
koalescencyjnych z osadnikiem. Na załamaniach i połączeniach kanałów przewiduje się wybudowanie 
prefabrykowanych studzienek z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe o średnicy Ø1000 i 
Ø1500 mm. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wmontowane króćce PE dla podłączenia 
następnych odcinków rur oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne klasy D400 
Ø600mm.  
Lokalizację urządzeń oraz miejsca włączenia ich do istniejącej kanalizacji pokazano na załączonym planie 
sytuacyjnym rys. nr IZ-1 a układ wysokościowy pokazany został na profilach podłużnych rys. nr IZ-2, IZ-5 
do IZ-10.  
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7.9.1.1 Kanały. 
Kanały deszczowe projektuje się z rur dwuściennych PEHD SN8 z mufą i uszczelkami w komplecie o 
średnicach DN0,25m DN0,30m, DN 0,40m, DN0,5m, DN0,6m oraz z rur PVC SN8 o średnicy DN250 i 
DN315 odprowadzających wody z odwodnienia hali OC.  

7.9.1.2 Studnie. 
Na załamaniach i połączeniach kanałów przewiduje się wybudowanie prefabrykowanych studzienek z 
kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe o średnicy Ø1000 Ø1500 mm. Studzienki 
wyposażone będą w fabrycznie wmontowane króćce PE dla podłączenia następnych odcinków rur oraz 
stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne klasy D400 Ø600mm. W studni D56 o średnicy 
Ø1200 należy zamontować regulator przepływu AQUAFIX RGS -33,14/2,0. Ostatnia studnia D57 o 
średnicy Ø 1200mm  posiadać będzie osadnik o głębokości 0,5m. 

7.9.1.3 Separatory koalescencyjne. 
Na projektowanym układzie kanalizacji deszczowej przewiduje sie montaż separatorów: 

o SEP1 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem o pojemności  czynnej min 3000 litrów o przepływie 
nominalnym 50l/s np.  typu SK 50/3000  firmy Hauraton  podczyszczający wody opadowe 
odprowadzane  z parkingu A. W celu dodatkowej redukcji stężenia zawiesin urządzenie 
musi być wyposażone w zintegrowany osadnik w dolnej części zbiornika o pojemności 
3000 l Zbiornik separatora powinien być zabezpieczony wewnątrz specjalną powłoką 
polimerową chroniącą przed szkodliwym działaniem gromadzonych w separatorze 
substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowej. Urządzenie podczyszczające 
wyposażone jest w 1szt  otwór włazowy o średnicy 800 mm standardowo wyposażony we 
właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiadać możliwość jego podwyższenia 
poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, stożkowych lub płyt 
redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokością do projektowanej rzędnej terenu. 
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia powinny być wykorzystywane 
specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w które musi być wyposażony zbiornik. 
Wlot do separatora musi posiadać odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. 
Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych musi być wkład 
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na zasyfonowanej rurze 
odpływowej. Odpływ z separatora musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
wypływem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona 
dopuszczalna grubość ich warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia pływakowego. 
Separator powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce umożliwiające 
dalsze podłączenie rur PE. 

o SEP2 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem o pojemności  czynnej min 2500 litrów o przepływie 
nominalnym 10l/s np.  typu SK 10/2500  firmy Hauraton  podczyszczający wody opadowe 
odprowadzane  z parkingu przy hali OC. W celu dodatkowej redukcji stężenia zawiesin 
urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany osadnik w dolnej części zbiornika o 
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pojemności 2500 l Zbiornik separatora powinien być zabezpieczony wewnątrz specjalną 
powłoką polimerową chroniącą przed szkodliwym działaniem gromadzonych w 
separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowej. Urządzenie 
podczyszczające wyposażone jest w 1szt  otwór włazowy o średnicy 625 mm standardowo 
wyposażony we właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiadać możliwość jego 
podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, 
stożkowych lub płyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokością do 
projektowanej rzędnej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia 
powinny być wykorzystywane specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w które musi 
być wyposażony zbiornik. Wlot do separatora musi posiadać odpowiednie zasyfonowanie 
wraz z deflektorem. Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych musi 
być wkład koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na 
zasyfonowanej rurze odpływowej. Odpływ z separatora musi posiadać zabezpieczenie 
przed niekontrolowanym wypływem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie 
przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia 
pływakowego.Separator powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce 
umożliwiające dalsze podłączenie rur PE. 

o  SEP3 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem o pojemności  czynnej min 2500 litrów o przepływie 
nominalnym 15l/s np.  typu SK 15/3000  firmy Hauraton  podczyszczający wody opadowe 
odprowadzane  z parkingu przy hali OC i placu przed wjazdem tramwajów do hali . W celu 
dodatkowej redukcji stężenia zawiesin urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany 
osadnik w dolnej części zbiornika o pojemności 3000 l Zbiornik separatora powinien być 
zabezpieczony wewnątrz specjalną powłoką polimerową chroniącą przed szkodliwym 
działaniem gromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody 
deszczowej. Urządzenie podczyszczające wyposażone jest w 1szt  otwór włazowy o 
średnicy 625 mm standardowo wyposażony we właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi 
posiadać możliwość jego podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych 
kręgów prostych, stożkowych lub płyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych 
wysokością do projektowanej rzędnej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego 
montażu urządzenia powinny być wykorzystywane specjalne konstrukcyjne uchwyty 
transportowe, w które musi być wyposażony zbiornik. Wlot do separatora musi posiadać 
odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. Elementem wspomagającym flotację 
substancji ropopochodnych musi być wkład koalescencyjny wykonany z pianki 
poliuretanowej zamontowanej na zasyfonowanej rurze odpływowej. Odpływ z separatora 
musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem substancji 
ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich 
warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia pływakowego. Separator powinien być 
wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce umożliwiające dalsze podłączenie rur PE. 

o SEP4 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem o pojemności  czynnej min 3000 litrów o przepływie 
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nominalnym 50l/s np.  typu SK 50/3000  firmy Hauraton  podczyszczający wody opadowe 
odprowadzane  z parkingu B. W celu dodatkowej redukcji stężenia zawiesin urządzenie 
musi być wyposażone w zintegrowany osadnik w dolnej części zbiornika o pojemności 
3000 l Zbiornik separatora powinien być zabezpieczony wewnątrz specjalną powłoką 
polimerową chroniącą przed szkodliwym działaniem gromadzonych w separatorze 
substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowej. Urządzenie podczyszczające 
wyposażone jest w 1szt  otwór włazowy o średnicy 800 mm standardowo wyposażony we 
właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiadać możliwość jego podwyższenia 
poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, stożkowych lub płyt 
redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokością do projektowanej rzędnej terenu. 
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia powinny być wykorzystywane 
specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w które musi być wyposażony zbiornik. 
Wlot do separatora musi posiadać odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. 
Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych musi być wkład 
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na zasyfonowanej rurze 
odpływowej. Odpływ z separatora musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
wypływem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona 
dopuszczalna grubość ich warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia pływakowego. 
Separator powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce umożliwiające 
dalsze podłączenie rur PE. 

o SEP5 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem z 10-krotnym wewnętrznym by-passem o wydajności 
nominalnej 20l/s a maksymalnej 200l/s np. typu SK2BP 20/200 firmy Hauraton  
podczyszczający wody opadowe odprowadzane  z parkingów C i D. W celu dodatkowej 
redukcji stężenia zawiesin urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany osadnik w 
dolnej części zbiornika o pojemności 2000 l. Separator wyposażony jest w wewnętrzne 
obejście hydrauliczne w postaci komory rozdziału przepływu wyposażonej w dwa 
zasyfonowane boczne przelewy odciążające separator przy dopływie o natężeniu 
większym od przepustowości nominalnej (by-pass). Zbiornik separatora powinien być 
zabezpieczony wewnątrz specjalną powłoką polimerową chroniącą przed szkodliwym 
działaniem gromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody 
deszczowej. Urządzenie podczyszczające wyposażone jest w 1 otwór włazowy o średnicy 
625 mm standardowo wyposażony we właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiadać 
możliwość jego podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów 
prostych, stożkowych lub płyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokością do 
projektowanej rzędnej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia 
powinny być wykorzystywane specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w które musi 
być wyposażony zbiornik. Wlot do separatora musi posiadać odpowiednie zasyfonowanie 
wraz z deflektorem. Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych musi 
być wkład koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na 
zasyfonowanej rurze odpływowej. Odpływ z separatora musi posiadać zabezpieczenie 
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przed niekontrolowanym wypływem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie 
przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia 
pływakowego. Separator powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce 
umożliwiające dalsze podłączenie rur PE. 

7.9.1.4 Zbiornik retencyjny wód opadowych z układem podczyszczającym. 
W celu zmniejszenia zapotrzebowania myjni w wodę przewidziano wykorzystanie wód opadowych 
zebranych z dachu nowej hali OC. Do gromadzenia wód opadowych zaprojektowano zbiornik retencyjny o 
rzucie poziomym w kształcie prostokąta o wymiarach 5,0x6,0 m (wymiar zewnętrzny). Wymiar wewnętrzny 
to 4,6x5,6 m. Wysokość całkowita 3,55m z nadbudową z kręgów  o średnica DN1200. Objętość zbiornika 
wynosić będzie około 78,0 m3. Wody opadowe przed zebraniem w zbiorniku będą podczyszczone na filtrze 
FS 1750 typu MALL. Zbiornik o średnicy wewnętrznej Ø 1500mm o przepływie Q=45l/s i objetości 
retencyjnej Vret=1130l z  filtrem typu MALL, składa się ze zbiornika żelbetowego monolitycznego z  
elementem filtracyjnym zamontowanym przeciwlegle. Elementy posadowione są na wchłaniaczu 
filtracyjnym z tworzywa PE. Element wlotu i wylotu stanowią rury PCV. 

7.10 Przyłącze ciepłownicze. 

Na terenie zakładu znajduje się węzeł ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do budynków 
zlokalizowanych na terenie zakładu. 
7.10.1 Opis rozwiązań materiałowych. 
W celu zapewnienia ciepła w nowoprojektowanym budynku OC projektuje się nowe przyłącze cieplne z 
istniejącego węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w istniejącym budynku OC do projektowanego węzła 
cieplnego znajdującego się w nowej hali OC. Nowe przyłącze projektuje się z rur i kształtek preizolowanych 
systemu ZPU Międzyrzecz o średnicy  2xDN100 rura stalowa ze szwem St-37.0 wg 
DIN–1629,PN EN 10216 o średnicy zewnętrznej Dz114,3 i grubości ścianki g=3,6 rura osłonowa PEHD w 
izolacji standardowej o średnicy 200. Przyłącze należy wykonać z min. spadkiem 3%o w kierunku 
istniejącej hali OC. Kompensacja wydłużeń termicznych – naturalna poprzez załamania trasy 

Trasę pokazano na rys. IZ-1 a układ wysokościowy na rys. IZ-25. 

8 Informacja czy działka, na której jest projektowany obiekt jest wpisana do rejestru zabytków i 
czy podlega ochronie na podstawie ustaleń DOLCP . 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie podlegającym ochronie zabytkowej. 

9 Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie eksploatacji górniczej i nie leży na terenie zagrożonym 
powodzią oraz zagrożeniami geologicznymi. 

10 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 

10.3 Oddziaływanie na środowisko w zakresie zanieczyszczeń powietrza. 
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Usytuowane w części rozbudowanej hali napraw i hali obsług urządzenia i prowadzone procesy 
technologiczne nie będą stanowić źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

10.4 Emitowanie hałasu do środowiska. 

Z uwagi na usytuowanie terenu zajezdnia nie jest położona w pobliżu obiektów chronionych. Planowana 
rozbudowa będzie przebiegała w kierunku północno wschodnim, gdzie nie ma budynków mieszkalnych. 
Jednymi źródłami hałasu są poruszające się tramwaje. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie wpłynie ono 
na wzrost emisji hałasu. 

10.5 Oddziaływanie na środowisko w zakresie gospodarki odpadami. 

Na etapie budowy obiektów projektowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady związane głównie 
z eksploatacją używanego sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników 
budowy. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z uwzględnieniem nowoczesnych technologii 
ograniczających do minimum powstawanie odpadów. Powstałe w trakcie prowadzenia prac odpady 
powinny być usuwane z terenu budowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

10.6 Oddziaływanie na środowisko w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej  

Analizowany teren  jest  uzbrojony w rozdzielczą  kanalizację sanitarną i deszczową  zarządzaną przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dla kanalizacji sanitarnej i Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu dla kanalizacji deszczowej. 
W Zakładzie  będą powstawały następujące rodzaje ścieków. 

• ścieki bytowe  
• ścieki  wód opadowych   

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost zużycia wody i ilość zrzucanych ścieków bytowych. 
Zwiększy się ilość zrzucanych wód opadowych z uwagi na zwiększenie powierzchni utwardzonych, lecz 
poprzez retencjonowanie wód nie zwiększy się jednostkowy spływ wód do kanalizacji miejskiej. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne tego rodzaju korzystanie z wody nie wymaga pozwolenia wodno-
prawnego. 

10.7 Wnioski. 

Rozbudowa zakładu zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób 
zapewniający: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i użytkowania, odpowiednie warunki 
higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność 
energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród budowlanych.  
Planowana inwestycja nie wpływa na jakość powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomów substancji 
poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tym poziomach, które zostały ustalone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. 
Planowana inwestycja nie wpływa na jakość wód i pozwala na utrzymanie na poziomie określonym w 
ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 
Planowana inwestycja nie pogarsza standardów jakości gleby określonych w rozporządzeniu Ministra 
środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
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10.8 Informacja dotycząca BIOZ 

Przy planowanym przedsięwzięciu należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach: 
Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzeniu Min. Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i załączniku 
do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne” 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych: 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których 

będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych  
- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu  
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych  
- zagrożenia przy robotach na wysokości powyżej 6m 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została 
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4  
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 
6 poz. 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi 
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 
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WYKAZ DOKUMENTACJI – TOM 1 
 

Nr Teczki OPIS 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 Projekt zagospodarowania terenu 
TORY TRAMWAJOWE 

2 Torowiska tramwajowe 
DROGI 

3 Drogi 
TELETECHNIKA 

4 Teletechnika – sieci zewnętrzne 
TRAKCJA TRAMWAJOWA 

5 Sieć trakcyjna tramwajowa 
OŚWIETLENIE 

6  Oświetlenie zakładu i linie kablowe MPK 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

7 Linie kablowe ZIKiT i TAURON Dystrybucja S.A. 
SIECI ZEWNĘTRZNE 

8 Sieci zewnętrzne – przyłącze ciepłownicze 
9 Sieci zewnętrzne – kanalizacja sanitarna 
10 Sieci zewnętrzne – sieć wodociągowa 
11 Sieci Zewnętrzne – kanalizacja deszczowa 

STACJA TRANSFORMATOROWA 
12.A Stacja transformatorowa wolnostojąca 12/0,4kV 
12.B Stacja transformatorowa wolnostojąca – układ pomiarowy 
12.C Stacja transformatorowa wolnostojąca – adaptacja  

ORGANIZACJA RUCHU 
13 Organizacja ruchu tymczasowego i docelowego 

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 
14 Ładowanie akumulatorów 

ZIELEŃ 
15 Inwentaryzacja zieleni 

 
WYKAZ DOKUMENTACJI – TOM 2 

 
Nr Teczki OPIS 

ARCHITEKTURA 
1.1  Architektura. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami 

magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
1.2 Architektura. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-

biurowego. 
1.3 Architektura. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

KONSTRUKCJA 
2.1  Konstrukcja. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami 

magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
2.2 Konstrukcja. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-
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biurowego. 
2.3 Konstrukcja. Etap 1.2. Budowa hali OC 

INSTALACJE SANITARNE 
3.1  Instalacje sanitarne. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z 

fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
3.2 Instalacje sanitarne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku 

socjalno-biurowego. 
3.3 Instalacje sanitarne i sprężonego powietrza. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
4.1  Instalacja CO. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami 

magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
4.2 Instalacja CO. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej  

do budynku socjalno-biurowego. 
4.3 Instalacja CO. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

INSTALACJA WENTYLACJI 
5.1  Instalacja wentylacji. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z 

fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
5.2 Instalacja wentylacji. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku 

socjalno-biurowego. 
5.3 Instalacja wentylacji. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
6.1  Instalacje elektryczne. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z 

fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
6.2 Instalacje elektryczne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej  

do budynku socjalno-biurowego. 
6.3 Instalacje elektryczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

INSTALACJE TELETECHNICZNE 
7.1  Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./1 – Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z 

fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 
7.2 Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej  

do budynku socjalno-biurowego. 
7.3 Instalacje teletechniczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. 

TECHNOLOGIA 
8 Technologia myjni i dystrybucji piasku. Etap 1.2. Budowa hali OC 

INSTALACJE SANITARNE – WĘZEŁ CIEPLNY 
9 Instalacje sanitarne – węzeł cieplny. Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego na 

potrzeby budowy budynku administracyjno-socjalnego w ramach Etapu 1.1./1. 
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WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW  

 
- Zaświadczenia projektantów o przynależności do Izby i uprawnienia 
- Uzgodnienie Orane Polska 
- Uzgodnienie kanalizacji deszczowej - ZIKIT w Krakowie 
- Uzgodnienie instalacji wodociagowej przeciwpożarowej - MPWiK w Krakowie 
- Uzgodnienie odbioru ścieków bytowych - MPWiK w Krakowie 
- Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym 
- Uzgodnienie pod względem p.poż (na PZT rys. nr Z-1) 
- Decyja o środowiskowych uwarunkowaniach  
- Uzgodnienie Tauron  
- Uzgodnienie wycinki roślin 
- Uzgodneinie MPK Kraków. 
 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 
 

NR RYS. OPIS SKALA 
 Część Zagospodarowania terenu - TOM 1  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Teczka - Nr 1  
Z - 1 Projekt zagospodarowania terenu - Układ docelowy 1:500 
Z - 2 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 1.1.1 1:500 
Z - 3 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 1.1.2-3 1:500 
Z - 4 Projekt zagospodarowania terenu - Etap 1.2 1:500 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

BUDOWY  BUDYNKU  HALI  OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1 Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie Projektu budowlano  - wykonawczego dla zadania 
„Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – 
torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie”. 
Lokalizację inwestycji pokazano na rysunku nr 1. 

 

Rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycji 

2 Cel i zakres opracowania 

Celem modernizacji jest: 
• budowa nowego obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów 
• budowa nowych i przebudowa istniejących dróg na terenie Stacji Obsługi Tramwajów 
• budowa stanowisk postojowych dla autobusów. 

 

3 Dane wyjściowe opracowania 

Dane wyjściowe stanowią niżej wymienione dokumenty: 
• Umowa nr RE120176 12020TI 
• Koncepcja Wariant 1-2A 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

Inwentaryzacja w terenie wykonana przez projektanta 
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4 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren jest własnością MPK Kraków i jest w pełni zainwestowany.  
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, na działkach: 172/1, 173/4, 400, obręb 44. 
Na terenie Stacji znajduje się wydzielona, lecz nie wygrodzona działka nr 172/2, na której znajduje się 
stacja transformatorowa z dojazdem przez teren Stacji na zasadzie służebności. 
Stacja Obsługi Tramwajów zajmuje działkę nr 172/1, która posiada połączenie z drogami publicznymi 
wjazdem samochodowym do ul. Ujastek oraz dwoma bramami wyłączne tramwajowymi z linii tramwajowej 
biegnącej w pasie ul. Ujastek na torowisku wydzielonym.  
Główną bramą wjazdową tramwajową (Brama nr 1) jest brama zlokalizowana bliżej skrzyżowania ul. 
Ujastek z ul. Łowińskiego. Nieliczne zjeżdżające składy z kierunku ul. Łowińskiego wjeżdżają bramą 
wyjazdową (Brama nr 2).  
Składy wjeżdżające na teren zajezdni, wjeżdżają na grupę torów wjazdowych o numerach 1, 2 i 3 a 
następnie sukcesywnie wjeżdżają do istniejącej hali obsługi i napraw. Tory 1, 2 i 3 przechodzą przez 
istniejący budynek myjni, gdzie na torach 2 i 3 zainstalowane są stacjonarne stanowiska myjni 
tramwajowej. 
 Obiekty kubaturowe znajdujące się na obszarze budowy nowej hali obsługi codziennej z myjnią zostaną 
rozebrane. Urządzenia i instalacje podziemne związane z budową nowej hali oraz budową stanowisk 
postojowych dla autobusów zostaną częściowo rozebrane lub przebudowane.    
Do całkowitej likwidacji przeznaczono istniejący budynek socjalny, istniejący budynek myjni i budynek 
administracyjny. 
Przebudowie ulegnie istniejący układ drogowy, istniejący układ torowy oraz sieci i urządzenia podziemne 
związane z likwidowanymi budynkami.  
Projekt rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych jest oddzielnym opracowaniem przewidzianym do 
oddzielnej decyzji pozwolenia na rozbiórkę. 

4.3 Warunki gruntowo - wodne. 

Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski oraz Mapą Geologiczno-gospodarczą Polski, arkusz 
Niepołomice wraz z Objaśnieniami do Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski, arkusz Niepołomice teren 
badań położony jest na pograniczu Wyżyny Krakowskiej i Miechowskiej oraz Kotliny Sandomierskiej. 
Podłoże budują tu utwory paleozoiczne (sylurskie, dewońskie, karbońskie i permskie) oraz mezozoiczne – 
jurajskie i kredowe, pokryte utworami paleogenu, neogenu i czwartorzędu. Utwory czwartorzędu, 
najczęściej o miąższości od kilku do kilkunastu metrów leżą na powierzchni erozyjnej o różnej genezie i 
wieku, która ścina osady od górnej jury po pliocen włącznie. Do plejstocenu zalicza się: 

• utwory preplejstoceńskie, wykształcone jako żwiry wypełniające leje w wapieniach jury, 
• utwory zlodowacenia południowopolskiego wykształcone jako gliny zwałowe oraz piaski 

lodowcowe, 
• utwory zlodowacenia środkowopolskiego reprezentowane przez piaski rzeczno - 

peryglacjalne oraz lessy, 
• utwory zlodowacenia północnopolskiego wykształcone jako piaski rzeczno -peryglacjalne, 

drobno i średnioziarniste, żwiry wapienne oraz lessy.  
Lessy zlodowacenia północnopolskiego są dwudzielne. Less młodszy - dolny o miąższości dochodzącej do 
kilku metrów ma barwę brunatno-rdzawą. Less młodszy - górny, to typowo eoliczny less o barwie żółtej. 
Pokrywa on płaszczem grubości ponad 10 m bardzo rozległe tereny arkusza Kraków, leżąc na stokach i 
wzniesieniach oraz na osadach piaszczystych tarasu średniego. Utwory holocenu występują głównie w 
sąsiedztwie cieków wodnych (zlewnia Wisły) oraz strefach przypowierzchniowych. Są reprezentowane 
przez piaski i żwiry, budujące niskie tarasy rzeczne, mułki, gliny i piaski aluwialne facji powodziowej, 
budujące stropową część tarasów rzecznych w dolinie Wisły i jej dopływów, iły i mułki starorzeczy, torfy 
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występujące głównie w dolinach rzek, na powierzchni oraz przykryte częściowo lub całkowicie madami, 
piaski eoliczne, tworzące częściowo wyeksponowane wydmy, rozwinięte na tarasie średnim lub na 
piaskach lodowcowych oraz namuły, piaski i żwiry den dolinnych, powstałe z rozmywania różnych osadów 
budujących zbocza. Podłoże na omawianym terenie rozpoznano 24 otworami badawczymi do głębokości 
od 3.00 m p.p.t. do 6.50 m p.p.t. Budowę geologiczną przedstawiono na przekrojach geologicznych. Na 
badanym obszarze stwierdzono występowanie czwartorzędowych osadów rzecznoperyglacjanych 
zlodowacenia północnopolskiego. Dominuje tu kompleks utworów lessopodobnych wykształconych w 
postaci pyłów, pyłów piaszczystych. Miejscami występują osady organiczne wykształcone jako namuły 
pylaste (O-2d, O-4d, O-8d), których miąższość osiąga nawet 1,4m (O-2d). Powierzchniowo teren pokryty 
jest utworami nasypowymi, których miąższość osiąga miejscami (O-2K) 4,7 m. 
Warunki hydrogeologiczne 
Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania czwartorzędowego oraz trzeciorzędowego poziomu 
wód podziemnych. Istnieje możliwość pojawienia się sączeń śródwarstwowych w czasie zasilania ich 
wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych lub 
roztopów wiosennych. Ze względu na brak wód gruntowych, nie zostały wykonane mapy przewidziane w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (§20.2), tj.: 

• mapy głębokości do pierwszego poziomu zwierciadła wód podziemnych; 
• mapy poziomów wodonośnych z naniesioną głębokością ich występowania oraz ich 

miąższością; 
• mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach. 

Analiza fizyko-chemiczna nie została przeprowadzona ze względu na brak wód gruntowych. 

5 Bilans terenu. 

Całkowita powierzchnia działki = ......................................................................................... 75.954 m2 
Parking A = ................................................................................................................................703,0m2 
Parking B = ............................................................................................................................1.262,0m2 
Parking C = ............................................................................................................................1.823,0m2 
Łącznie stanowiska parkingowe = ………………………………………….………………....3.789,0 m2 
Place wyczekiwania na wjazd do myjni = ..............................................................................3.362,0 m2 
Nowe drogi techniczne, manewrowe, pożarowe = ...............................................................11.732,0 m2 
Łączna powierzchnia nowej nawierzchni utwardzonej = ……..…....…....18.883,0 m2 
Istniejące drogi zakładowe do przebudowy= ......................................................................... 5.776,0 m2 
Istniejące drogi zakładowe  bez zmian = ........................................................................ 1.112,0 m2 
Zwiększenie powierzchni dróg = ................................................................................13.107,0 m2 
Łączna powierzchnia drogowa po przebudowie .......................................................19.995,0m2 
Długość nowych odcinków dróg = ..................................................................................... 362,0 m2 
Powierzchnia projektowanego budynku OC = ............................................................... 3.122,0 m2 
Projektowane chodniki …………………………………………………………………….….. = 670 m2 

6 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Na terenie przewiduje się nowe zagospodarowanie terenu związane z wyburzeniem trzech istniejących 
obiektów, budową nowego budynku socjalno-biurowego wraz z hala magazynową i halą obsługo 
codziennej tramwajów. Na terenie zostanie także przebudowana infrastruktura podziemna związana z 
budową nowego obiektu. Projekt zakłada także zmianę istniejącego układu drogowo - torowego. 
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6.3 Zagospodarowanie terenu. 

6.3.1 Opis rozwiązań projektowych 
Docelowym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa Stacji Obsługi Tramwajów, która przyszłościowo 
będzie obsługiwać dodatkowo 60 autobusów (w tym 40 autobusów krótkich o dł. 12m i 20 długich o 
długości 19m) oraz dodatkowo 20 składów tramwajowych. Projektowany budynek OC dla tramwajów 
będzie przystosowany również do obsługi autobusów. W nowym obiekcie (budynek O.C.) poza halą O.C., 
znajdować się będą jednocześnie wydzielone funkcyjnie części: administracyjna, dyspozytornia, socjalna, i 
magazynowa. 
W budynku OC nie będą dokonywane naprawy taboru, poza sprzątaniem, myciem i napełnianiem 
piaskiem. Obsługa autobusów ograniczona będzie do mycia i sprzątania pojazdów. 
Zamierzeniem inwestora jest docelowe zwiększenie pojemności torowisk tramwajowych o 20 składów (po 
35m na jeden skład) oraz przebudowa układu drogowego dla uzyskania dodatkowo 60 stanowisk 
postojowych dla autobusów. 
W zawiązku z budową nowego obiektu O.C. i rozbudową układu drogowo - torowego przebudowie ulegnie 
również sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń teletechnicznych, sieci wodociągowej, zasilania 
budynku w energię, ciepło, wodę i pozostałe media. 
Myjnia tramwajowo autobusowa będzie zasilana wodą opadową z dachu budynku wprowadzaną do 
zamkniętego obiegu myjni. W tym celu zaprojektowano system zbiorników retencyjnych i separatorów w 
ciągu technologicznym myjni. Techniczne rozwiązania opisane są w części architektoniczno - 
konstrukcyjnej.  
Zgodnie z zapisami w SIWZ budowę nowego budynku O.C. (obsługi codziennej) wraz z układem torowo 
sieciowym zlokalizowano na obszarze ograniczonym istniejącymi rozjazdami nr R3 i R56. Projektowany 
rozstaw torów w hali wynosi 6,0m. W nowej hali O.C. na torze nr 3 zaprojektowano myjnię portalową 
tramwajowo - autobusową z możliwością opcji "bramki", natomiast na torze nr 2 zaprojektowano myjnię 
przejezdną, tramwajowo - autobusową. Tor nr 1 jest torem objazdowym.  

6.4 Etapowanie inwestycji. 

Całość zadania podzielono na 4 etapy realizacji oraz podetapy technologiczne wykonywania robót dla 
utrzymania ciągłości pracy zajezdni.  
Dodatkowo etap 1 i etap 4 podzielono na podetapy wynikające z konieczności utrzymania ciągłości pracy 
Zajezdni. 
Etap 1. Podzielono na 3 podetapy, w którym etap 1.1 podzielono w kolejności wykonywania robót na 3 
następne podetapy. 
Etap 4. Podzielono na 4 podetapy, które obejmują poszczególne grupy torowe i sekcyjne trakcji 
tramwajowej. 
 
6.4.1 Etap 1 
6.4.1.1 Etap 1.1. - Budowa części administracyjno - socjalnej i magazynowej 

• Podetap 1  
o Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali O.C. 

położonymi w obrębie kubatury budynku wraz z koniecznymi sieciami i urządzeniami 
zewnętrznymi. 

o  Budowa chodników przy budynku. 
o  Budowa kanalizacji teletechnicznej 100%. 
o  Budowa kanalizacji sanitarnej 100%. 
o  Budowa kanalizacji deszczowej w ograniczeniu do funkcji dla budynku OC wraz ze 

zbiornikami i instalacją urządzeń wody opadowej dla myjni wraz z przelewem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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o Budowa c.o. 100%. 
o Docelowe podłączenie wody do nowego budynku.  
o Docelowe podłączenie zasilania energetycznego do budynku. 
o Budowa części sieci oświetlenia zakładu na długości zachodniej ściany budynku. 
o Tymczasowe przełożenia energetyczne, wodne i c.o. do istniejących i funkcjonujących 

budynków administracyjnego i socjalnego. 
o Budowa połączenia torów w pobliżu bramy wyjazdowej nr 2. 
o Budowa drenażu i sieci kanalizacji deszczowej w rejonie połączenia torów.  

• Podetap 2 - po oddaniu do użytkowania części administracyjno-socjalnej. 
o Rozbiórka istniejącego budynku socjalnego wraz z obiektami podziemnymi. 
o Odłączenie tymczasowych podłączeń c.o., cw, energetyki i wody do rozbieranego obiektu 

pozostawiając podłączenia do istniejącej myjni. 
• Podetap 3 – Budowa części magazynowej , przylegającej do budynku socjalno-biurowego 

wraz z koniecznymi sieciami i urządzeniami zewnętrznymi. 
o Kontynuacja budowy chodników wzdłuż magazynu - strona zachodnia i północna. 
o Budowa kanalizacji deszczowej w ograniczeniu do funkcji dla części magazynowej z 

włączeniem do istniejącego kanału. 
o budowa części sieci oświetlenia zakładu na długości zachodniej ściany budynku z 

podłączeniem do oświetlenia wybudowanego w podetapie 1 
6.4.1.2 Etap 1.2.  

• Rozbiórka istniejącej myjni i budowa hali O.C.  
• Odłączenie tymczasowych podłączeń i rozbiórka istniejącego budynku administracyjnego. 
• Budowa hali O.C. – z dostawą i montażem myjni wraz z wyposażeniem i podłączeniem do 

wybudowanego systemy wody deszczowej zewnętrznej lecz bez urządzeń dostarczających piasek  
• Rozbiórka i budowa torów nr 2 i 3 do włączenia w istniejący układ przy rozjeździe nr  3 i 56 
• Rozbiórka i budowa toru nr 1 na długości hali i wpięcie się w istniejący układ wraz z siecią 

trakcyjną i oświetleniem (tor nr 1 będzie wykonany i oddany do eksploatacji w pierwszej 
kolejności). 

• Budowa drenażu i sieci kanalizacji deszczowej w rejonie torów 1, 2 i 3.  
6.4.1.3 Etap 1.3.  

• Rozbiórka istniejącego budynku biurowego wraz z odłączeniem wszystkich mediów. 
• Budowa dróg i zabudowy torowisk w rejonie wjazdu i wyjazdu z projektowanego budynku 

O.C. 
• Dostawa i montaż urządzeń dostarczających piasek do hali O.C. 
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb placu manewrowego. 
• Budowa sieci oświetlenia i przebudowa kolidujących słupów trakcyjnych. 
• Budowa placu manewrowego. 
• Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy halą SO1 i projektowaną O.C.  
• Rozbiórka rozjazdów nr 3 i 56 i budowa rozjazdów wraz z torem nr 1 i nr 2 i siecią trakcyjną 

do włączenia w wybudowane tory i sieć trakcyjną w etapie 1.2. 
• Budowa drenażu i sieci kanalizacji w rejonie toru nr 1 i 2. 

6.4.2 ETAP 2 
• Budowa parking "A" wraz z drogami manewrowymi.  
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb parkingu "A". 
• Budowa sieci oświetlenia i przebudowa kolidujących słupów trakcyjnych. 

6.4.3 ETAP 3 
• Budowa parkingów "B" i "C" wraz z drogami technicznymi i pożarowymi.  
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb parkingów "B" i "C". 
• Budowa sieci oświetlenia i przebudowa kolidujących słupów trakcyjnych. 
• Budowa instalacji ładowania akumulatorów 
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6.4.4 ETAP 4 
6.4.4.1 Etap 4.1.  

• Rozbiórka istniejących torów i budowa torów nr 4, 5, 6 i 19 wraz z siecią trakcyjną. 
• Budowa drenażu i sieci kanalizacji w rejonie torów nr 4, 5, 6 i 19. 

6.4.4.2 Etap 4.2.  
• Rozbiórka istniejących torów i budowa torów nr 4, 15, 16, 17 i 18 wraz z siecią trakcyjną. 
• Budowa drenażu i sieci kanalizacji w rejonie torów nr 4, 15, 16, 17 i 18. 

6.4.4.3 Etap 4.3.  
• Rozbiórka istniejących torów i budowa torów nr 4, 11, 12, 13 i 14 wraz z siecią trakcyjną. 
• Budowa drenażu w rejonie torów nr 4, 11, 12, 13 i 14. 

6.4.4.4 Etap 4.4.  
• Rozbiórka istniejących torów i budowa torów nr 4, 7, 8, 9 i 10 wraz z siecią trakcyjną. 
• Budowa drenażu w rejonie torów nr 4, 7, 8, 9 i 10. 

Szczegółowy opis rozwiązań dla poszczególnych etapów przedstawiono w kolejnych tomach dokumentacji. 

6.5 Układ komunikacyjny. 

Nowe drogi wewnętrzne i manewrowe zaprojektowano jako nawierzchnie podatne dla kategorii ruchu KR3. 
Z uwagi na niekorzystne grunty G3 stanowiące podłoże pod nawierzchnię konieczne jest wykonanie 
wzmocnienia z jednoczesną wymiany gruntu do głębokości 0,6m. 
6.5.1 Opis rozwiązań. 

• Konstrukcja dróg przedstawia się następująco: 
o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5,0cm, 
o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6,0cm, 
o podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7,0cm, 
o warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości 20,0cm, 
o warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa 

grubości 15,0cm. 
• Konstrukcja miejsc postojowych dla autobusów i samochodów technicznych przedstawia się 

następująco: 
o warstwa ścieralna z kostki kamiennej wysokości 18,0cm, 
o podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grubości 3,0cm, 
o warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu grubości 20,0cm, 
o podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa grubości 

15cm, 
o warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa 

grubości 15,0cm. 
• Konstrukcja chodników. 

o warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8,0cm, 
o podsypka cementowo piaskowa grubości 3,0cm, 
o podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15,0cm. 

• Konstrukcja torowisk tramwajowych 
Przewidziano zastosowanie dwóch konstrukcji nawierzchni torowisk: 

o typ I - nawierzchnia torowiska w technologii klasycznej, 
o typII - nawierzchnia torowisk na podbudowie betonowej. 

Przewidziano zastosowanie nawierzchni w technologii klasycznej z szyn 60R2 i 49E1 na podkładach 
strunobetonowych o rozstawie 67cm. Przewiduje się zastosowanie szyn 49E1 na odcinkach prostych za 
wyjątkiem skrzyżowań i torowisk zabudowanych.  
Konstrukcja torowisk typu I przedstawia się następująco: 

o warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5cm, 
o geotkanina separacyjna,  
o warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego o grubości 15cm, 
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o podsypka z tłucznia 31,5/50 grubości 25cm pod podkładem,  
o podkład strunobetonowy,  
o szyna tramwajowa/kolejowa 

Przewidziano zastosowanie nawierzchni torowisk na podbudowie betonowej z szyn 60R2 na podlewie 
ciągłym. 
Konstrukcja torowisk typu I przedstawia się następująco: 

o podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm, 
o podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 

0,9kg/m3, szerokość podbudowy 2,4m, 
o podlew ciągły 
o szyna tramwajowa 

Z uwagi na niekorzystne grunty podłoża (pyły twardoplastyczne) zaprojektowano w torowiskach system 
odwodnienia drenażem.  

• Układ wysokościowy 
Projektowany układ wysokościowy torów i dróg pozostaje w poziomie istniejącego terenu z niewielkimi 
różnicami celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych koniecznych dla odprowadzenia wód 
opadowych. 

6.6 Ukształtowanie terenu i zieleni. 

6.6.1 Ukształtowanie terenu. 
Ukształtowanie terenu nie ulega zmianie. 
6.6.2            Zieleń. 
W związku z przebudową układu komunikacyjnego oraz budową nowego budynku obsługi codziennej 
konieczna jest wycinka kolidujących drzew i rośli. 
Wycinka drzew i roślin będzie wykonywana etapami zgodnie z realizacją kolejnych etapów robót na 
podstawie uzyskiwanych decyzji administracyjnych.  

7 Sieci uzbrojenia terenu. 

7.3 Teletechnika 

7.3.1 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 
Zgodnie z warunkami SIWZ zaprojektowano budowę nowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z 
dwóch rur o średnicy 110 mm oraz telekomunikacyjnych studni kablowych typu SKR-1. Pod wjazdami, 
drogami, torami oraz parkingiem kanalizację należy wybudować z rur przepustowych. Na pozostałych 
odcinkach kanalizację można wybudować z giętkich rur karbowanych.  
Istniejące sieci telekomunikacyjne obsługujące obecnie teren zajezdni tramwajowej zostaną rozebrane. 
Telekomunikacyjną kanalizację kablową zaprojektowano na następujących odcinkach: 

o Od nowej szafy TP S.A. do budynku SO1, 
o Od budynku SO1 do wartowni głównej, 
o Od budynku SO1 do budynku SO2, 
o Od budynku SO1 do akumulatorowni, 
o Od budynku SO1 do portierni przy bramie wjazdowej II, 
o Od budynku SO1 do nowego budynku OC. 

Wybudowana kanalizacja umożliwi zaciągnięcie kabli światłowodowych oraz miedzianych pomiędzy 
budynkami na terenie zajezdni. Ponadto nowa kanalizacja telekomunikacja umożliwi wybudowanie w niej 
kabli na potrzeby monitoringu. 
 



Temat:. "Budowa obiektu hali codziennej obsługi tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo - 
torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie" 

Data: WRZESIEŃ 2013 

Obiekt:. Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie Autor: GRUPA ZUE BIUP KRAKÓW 
Adres:. Kraków, ul. Ujastek    
Inwestor:. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.  

ul. św. Wawrzyńca 13 31-060 Kraków  
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 

 

Opracowali: 
inż. Jerzy Klier 
 

Uprawnienia: 
71/DOŚ/06 

Branża: 
Drogowa 
 

Strona | 15 

 

 

Kanalizacja kablowa powinna być układana na głębokości nie mniejszej niż 0,8m poniżej poziomu gruntu 
pod ciągami pieszymi oraz z trawnikach i na głębokości min. 1 m poniżej poziomu gruntu pod drogami, 
torami i parkingami Dno wykopu przed ułożeniem kanalizacji musi być wolne od kamieni, elementów 
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Przebieg kanalizacji powinien zostać oznaczony taśmą 
ostrzegawczą w połowie głębokości ułożenia rur. Rury w wykopie należy układać na podsypce piaskowej 
o grubości 10 cm. Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad 
poziom rury, a następnie dopiero zasypać. Po wybudowania kanalizacji należy sprawdzić drożność i 
szczelność rur.  
Wprowadzenie kanalizacji do budynku powinno zostać zabezpieczone przed przenikaniem wody. Odcinek 
kanalizacji pomiędzy budynkiem a studnią powinien być z obu stron zabezpieczony uszczelkami typu 
Jackmoon uniemożliwiającymi przenikanie wody i gazów do budynku.  
7.3.2 Opis rozwiązań materiałowych. 

7.3.2.1  Studnie kablowe 
Na trasie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej zaprojektowano posadowienie 24 studni kablowych typu 
SKR-1. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności studnia powinna być szczelna w 
każdym punkcie, niedostępna dla zanieczyszczeń stałych i płynnych w czasie budowy jak i eksploatacji. 
Górne płaszczyzny studni powinny nawiązywać do poziomu istniejącej  nawierzchni. 

7.3.2.2 Zakończenie kabli miedzianych 
Wszystkie kable miedziane należy zakończyć w szafie w serwerowni SO1 oraz skrzynkach 
teletechnicznych  łączówkami LSA KRONE. Od strony serwerowni należy zastosować łączówki 
nierozłączne natomiast od strony abonenckiej łączówki rozłączne. 

W serwerowni w budynku SO1 oraz w nowym budynku OC łączówki należy zamontować w szafie 
strukturalnej 19’’ z wykorzystaniem magazynów na łączówki natomiast w budynkach portierni i portierni 
przy bramie wjazdowej II w projektowanych skrzynkach kablowych 10 parowych zaś w budynkach SO2 i 
akumulatorowni w projektowanych skrzynkach kablowych 20 parowych. 

W celu zabezpieczenia sieci wszystkie skrzynki kablowe powinny zostać uziemione a na końcach 
kabli należy zastosować zabezpieczenie przepięciowo-przetężeniowe. 

7.3.2.3  Kable światłowodowe 
W ramach projektowanej sieci telekomunikacyjnej zostały zaprojektowane dwa kable 

światłowodowe na potrzeby systemu monitoringu: 
o Od budynku SO1 do wartowni głównej, 
o Od budynku SO1 do nowego budynku OC. 

Zastosowane kable typu A-DQ(ZN)B2Y 24J 50/125 zgodnie z normą ITU-T G-655 wielomodowe 
(G50/125). Kabel zewnętrzny (A), tuba centralna wielowłóknowa, żelowana (D), uszczelnienie suche (Q), 
ze wzmocnieniem dielektrycznym(ZN), zapora antygryzoniowa z włókna szklanego (B) z powłoką 
polietylenową (2Y). 

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.651 kable 
optotelekomunikacyjne powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

o tłumienność jednostkowa włókna światłowodowego nie powinna przekraczać 3,0 dB/km 
dla fali 850 nm i 1,0 dB/km dla fali 1300 nm, 

o tłumienność połączenia spajanego (spawu) nie powinna przekraczać 0,15 dB, 
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o tłumienność złączki rozłącznej (w przełącznicy) nie powinna przekraczać 0,5 dB. 
Podczas budowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich promieni gięcia kabla, aby 
wyeliminować zjawisko mikropęknięć włókna, co może być przyczyną znacznego pogorszenia parametrów 
transmisyjnych.  
Wybudowane kable światłowodowe należy zakończyć na przełącznicach światłowodowych zakończeniami 
SC/PC w poszczególnych pomieszczeniach. W serwerowni SO1 dwie przełącznice typu  19/2U/24 SC/PC 
a w nowym budynku OC jedną przełącznice typu  19/2U/24 SC/PC należy zamontować w szafach 
strukturalnych natomiast w portierni zastosować przełącznicę naścienną. 

7.4 Sieć trakcyjna. 

Istniejąca sieć trakcyjna na terenie Zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” w Krakowie zasilana jest z 
istniejącej stacji prostownikowej zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Na ternie zajezdni 
tramwajowej „Nowa Huta” istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa płaska sztywna typu Djp100 podwieszona 
jest do linek zawieszeń poprzecznych podwieszonych do istniejących słupów trakcyjnych / trakcyjno-
oświetleniowych stalowych rurowych, kratowych oraz haków ściennych.  
7.4.1 Opis rozwiązań materiałowych. 

7.4.1.1 Konstrukcje wsporcze 

7.4.1.1.1 demontaż istniejących konstrukcji wsporczych 

Projekt przewiduje demontaż istniejących konstrukcji wsporczych będących w kolizji z projektowanym 
układem drogowo-torowym tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z rozebraniem 
fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych istniejących. Zdemontowane konstrukcje wsporcze ze 
względu na długi okres eksploatacji nie przewiduje się do ponownego wykorzystania. 

7.4.1.1.2 projektowane konstrukcje wsporcze 

Dla  przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie Zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” projekt 
przewiduje montaż nowych konstrukcji wsporczych tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych 
stalowych rurowych. Lokalizacja projektowanych konstrukcji wsporczych została dostosowana do potrzeb 
podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej oraz oświetlenia zewnętrznego terenu.  
Wszystkie projektowane konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tramwajowej należy wykonać w wersji 
cynkowanej ogniowo w procesie produkcyjnym i pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu 
szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). Dolne części słupów przed zabudowaniem w bloku 
fundamentowym należy pomalować dodatkowo farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad 
powierzchnią fundamentu.  
Projektowane słupy trakcyjne należy posadowić w fundamentach palowych  żelbetowych  wg opracowania 
dla Valmont Polska Sp. z o.o. – projekt technologiczny, mgr inż. Jan Jasica, mgr inż. Bartosz Mrówka, 
opracowanie 03.2011r.  
Po zabudowaniu słupów należy je ponownie dwukrotnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową  
o odcieniu szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). W dolnej części słupów należy wykonać głowice 
słupowe zgodnie z rys. nr K-001. Dolne części słupów wraz z blokiem fundamentowym oraz głowicą 
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słupową należy ponownie pomalować farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią 
terenu. 

7.4.1.2 Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej 
Istniejącą sieć trakcyjną na odcinku przebudowy należy zdemontować wraz  z osprzętem sieciowym. W 
tym celu należy wykonać tymczasowe kotwienia odcinków sieci trakcyjnej nie podlegającej przebudowie. 
Kotwienia tymczasowe należy wykonać ze zmniejszona siłą naciągów, tak aby nie naruszyć istniejących 
konstrukcji wsporczych. 

7.4.1.3 Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa 
Na terenie zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” projektowaną sieć trakcyjną płaską sztywną z drutem 
jezdnym typu Djp100 podwiesić do projektowanych i istniejących konstrukcji wsporczych (słupów 
trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz haków ściennych) na nowych linkach zawieszeń 

poprzecznych wykonanych  z linki  stalowej  ocynkowanej  typ  FlZn φ6mm oraz nowych wysięgnikach 
trakcyjnych (stalowych, rurowych). Projektowane konstrukcje nośne należy podwiesić za pomocą 
obchwytów słupowych oraz za pośrednictwem izolacyjnych tłumików drgań z linki syntetycznej. W 
wyznaczonych miejscach dla podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej kilku torów należy dodatkowo wykonać 
zawieszenia łańcuchowe pomocnicze na wysokości 7,1m. Pomiędzy zawieszeniem pomocniczym, a 
zawieszeniem poprzecznym sieci trakcyjnej tramwajowej wykonać wieszaki z linki giętkiej LCu10mm2. 
Projektowaną sieć trakcyjną tramwajową należy podwiesić z wykorzystaniem typowego osprzętu 
trakcyjnego wg katalogów np. PKP, PPHU KOLMET, KROMISS-BIS, ZNTP Radom. Po  wykonaniu  
zawieszeń  poprzecznych  sieci  trakcyjnej  tramwajowej należy  przeprowadzić  regulację podwieszenia  
drutu  jezdnego  względem  główki  szyny  tramwajowej - wysokość  podwieszenia  drutu  jezdnego  
względem  główki  szyny  powinna  wynosić  5,5 m (w uzasadnionych przypadkach na terenie zajezdni 
tramwajowej dopuszcza się zmniejszenie wysokości podwieszenia drutu jezdnego Djp100 w zakresie 
zgodnym z obowiązującą normą).  

7.4.1.4 Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej  
Istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa na terenie Zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” w Krakowie zasilana 
jest ze stacji prostownikowej zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Obszar zajezdni jest 
optymalnie zasilany i nie wymaga przebudowy.  
Istniejące rozłączniki w obszarze przebudowy należy wymienić na nowe typu RNT-U 3,6/3600 z napędem 
elektrycznym NTs-24/2.  Dodatkowo dla zwiększenia rozpływu prądu zasilającego w sieci jezdnej 
zaprojektowano połączenia elektryczne przewodem typu LgY 120/750V projektowanych punktów 
zasilających z drutem jezdnym odcinków sieciowych - przewody należy prowadzić w izolowanych 
uchwytach dystansowych. 
Istniejący układ zasilania i sekcjonowania sieci trakcyjnej tramwajowej pozostaje bez zmian. Istniejące 
izolatory sekcyjne w obszarze przebudowy należy wymienić na nowe. Izolatory sekcyjne należy wyposażyć 
w rozłączniki sekcyjne typu RNT 3,6/3600 z elektrycznym typu NTs-24/2. Okablowanie izolatorów 
sekcyjnych należy wykonać przewodem typu LgY 120/750V - przewody należy prowadzić w izolowanych 
uchwytach dystansowych.  
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7.4.1.5 Sieć szynowa powrotna 
Dla nowych odcinków torowych projekt przewiduje wykonywanie połączeń elektrycznych szynowej sieci 
powrotnej typu: 

o PES tj. połączenia elektryczne szynowe     
o PET tj. połączenia elektryczne torowe     

Połączenia elektryczne szynowej sieci powrotnej wykonać przewodem typu LgY 120/750V w kanalizacji 
rurowej RPe32mm z zastosowaniem skrzynek rewizyjnych przytorowych typu SKT. Podłączenie 
przewodów do szyn należy wykonać wg. metody CEMBRE poprzez nawiercenie otworu w szynie i 
zaprasowanie końcówki typu AR-60N (jednostronne) i AR260N (dwustronne).  

7.4.1.6 Ogrzewanie rozjazdów torowych 
Projekt przewiduje montaż ogrzewania dla projektowanych rozjazdów torowych. Zasilanie ogrzewania 
należy wykonać z sieci trakcyjnej tramwajowej ze zintegrowanego sterownika ogrzewania rozjazdów typu 
STO-2 lub STO-4. Projektowane sterowniki ogrzewania typu STO-2/4 należy zainstalować na fundamencie 
w indywidualnych szafach sterowniczych PCV. Elementy grzejne ogrzewania rozjazdów o mocy 1kW 
instalować w rurach zabudowanych przez producenta rozjazdów torowych. Kable zasilające i sterownicze 
należy układać w kanalizacji rurowej typu AROT z wykorzystaniem studni rewizyjnych typu SK-1. 

7.4.1.7 Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako  ochronę  od  porażeń  prądem  elektrycznym  w sieci trakcyjnej tramwajowej zastosowano: 

o podwójną  izolację  1kV między siecią  jezdną  i  konstrukcjami  wsporczymi  dla zawieszeń 
poprzecznych  

o izolację wzmocnioną 3kV dla wysięgników trakcyjnych 
o uszynienie  konstrukcji  wsporczych  w przypadku  zastosowania  izolacji pojedynczej.  

Należy bezwzględnie wykonać uszynienie wszystkich konstrukcji wsporczych, na których projekt 
przewiduje zainstalowanie rozłączników trakcyjnych. Przyłączenie przewodów uszyniających do szyn 
tramwajowych wykonać wg metody CEMBRE poprzez nawiercenie szyny i zaprasowanie końcówki typu 
AR-60N w skrzynce rewizyjnej SKT. Uszynienia wykonać przewodem LgY 120/750V. Przewody prowadzić 
w rurach ochronnych typu RPe32mm. Zaciski  kablowe  oraz  końcówki  na  przewodach  i kablach należy  
wykonać metodą  zaprasowania.  

7.4.1.8 Ochrona przed korozją  
Wszystkie projektowane stalowe konstrukcje wsporcze tj. słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe należy 
ocynkować i podwójnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL-
7044 (jasny-szary). Wierzchołki słupów trakcyjnych należy zaślepić i zabezpieczyć przed wnikaniem wody 
opadowej do wnętrza słupa. Słupy powinny posiadać otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie 
wilgoci z wnętrza słupa oraz uniemożliwiające kondensację pary wodnej we wnętrzu słupa. Dolne części 
słupów wraz głowicą słupową należy dwukrotnie pomalować farbą bitumiczno-asfaltową do wysokości 
+0,4m nad powierzchnią terenu. 
Osprzęt sieciowy trakcji tramwajowej powinien wykonany być z materiałów nierdzewnych bądź stalowych 
ocynkowanych. 

7.5 Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 
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Projekt przewiduje demontaż części istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą oraz 
wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą w obszarze projektowanej 
przebudowy torowiska na terenie zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” w Krakowie.  
Projekt nowej instalacji oświetleniowej obejmuje montaż: 

o opraw oświetleniowych: 

− oprawa drogowa typu Philips ARC80 150Wmontaż h=12m, IP65, II klasa 
ochronności, klosz szklany, korpus AL., odbłyśnik AL   

o  instalacji zasilającej: 

− tabliczki izolacyjne typu IZK. 

− przewód zasilający YDY 2x2,5        
o linii kablowej zasilającej: 

− kabel ziemny YAKY 4x35/1kV        
7.5.1 Opis rozwiązań materiałowych. 

7.5.1.1 Parametry oświetlenia zewnętrznego  
Zgodnie z PN-EN 13201:2007 na terenie zajezdni tramwajowej dla projektowanych obszarów wybrano 
klasę oświetleniową CE4  o następujących parametrach świetlnych: 

o minimalne średnie natężenia oświetlenia  = 10 lx 
o równomierność ogólna natężenia oświetlenia  = 0,4  

7.5.1.2 Stan istniejący 
W obszarze przebudowy Zajezdni tramwajowej NH istnieje czynna sieć oświetleniowa zabudowana na 
indywidualnych latarniach oraz na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. Istniejąca sieć 
oświetlenia zewnętrznego terenu zabudowana na indywidualnych latarniach oświetleniowych jest w dobrym 
stanie technicznym, natomiast sieć oświetleniowa zabudowana na konstrukcjach wsporczych sieci 
trakcyjnej tramwajowej jest mocno wyeksploatowana.  
Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego zabudowana na indywidualnych latarniach przewidziana jest do 
przebudowy z wykorzystaniem materiałów (latarni) pochodzących z demontażu.  

7.5.1.3 Projektowane oświetlenie zewnętrzne 
Projektowane oświetlenie na terenie zajezdni tramwajowej „Nowa Huta” należy zasilić z istniejących 
obwodów oświetleniowych. Projektowaną przebudowę oświetlenia zewnętrznego terenu należy wykonać 
kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm2/1kV Projektowane linie kablowe oświetlenia należy układać w 
gruncie na głębokości 0,7m na podsypce i nadsypce z piasku 10cm. Pod torowiskiem projektowane kable 

układać w przepustach ochronnych SRSφ110mm na głębokości min. 1,0m (pod warstwami 
konstrukcyjnymi dróg i torowiska). We wnękach słupowych należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe w 
obudowie izolacyjnej w II klasie ochronności np. typu IZK, TB. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać 
przewodem typu YDY 2x2,5/750V. Projektowane oprawy oświetleniowe typu ARC 150W IP65 w II klasie 
ochronności należy zamontować na wysięgnikach typu WRN. 

7.5.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze 
 

Projektowane oświetlenie wykonać na słupach stalowych ocynkowanych 6-kątnych (niskich) typu S-50 lub 
8-kątnych (wysokich) typu S-110 posadowionych na fundamentach prefabrykowanych.  
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Słupy trakcyjno-oświetleniowe należy wyposażyć we wnękę dla zabudowy tabliczki oświetleniowej oraz 
końcówkę do montażu wysięgników oświetleniowych, w fundamentach słupów wykonać przepusty rurowe 

2xφ70mm dla wprowadzenia linii kablowej oświetlenia do wnętrz słupa. Drzwi do wnęki tabliczki 
bezpiecznikowej należy zlicować z powierzchnią słupa – konstrukcja drzwiczek nie może umożliwiać 
wnikania wody padowej do wnętrza słupa. 
Projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu należy wykonać dla 2 strefy wiatrowej. 

7.5.1.5 Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalację oświetlenia zewnętrznego terenu 230/400V wykonać w układzie TN-C. Dla urządzeń i instalacji 
oświetleniowej prowadzonej na wspólnych konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej jako 
system ochrony przeciwporażeniowej zastosować samoczynne wyłączenie zasilania oraz II klasę 
ochronności dla wszystkich elementów.  

7.6 Sieci energetyczne. 

7.6.1 Linia energetyczna zasilająca n.n. dla projektowanego budynku admin.-socjalnego 
Dla zasilania projektowanego budynku administracyjno-socjalnego należy wybudować linię kablową 
zasilającą WLZ typy YAKY 4x240/1kV o długości 250m wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 
Zasilanie budynku w energię elektryczną 230/400V AC wykonać z projektowanej stacji transformatorowej 
potrzeb własnych zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Projektowaną linię kablową pod 
torowiskiem ułożyć w kanalizacji rurowej wykonanej metodą przewiertu sterowanego HDPE110 o długości 
1x80m. Pod istniejącą jezdnią projektowaną linię kablową ułożyć w kanalizacji rurowej wykonanej metodą 
przewiertu sterowanego HDPE110 o długości 1x12m. Projektowany WLZ należy wprowadzić do 
projektowanego budynku admin.-socjalnego – pomieszczenie nr 0.23 „Rozdzielnia RG” i podłączyć do 
projektowanej rozdzielnicy głównej budynku (wg odrębnego tomu II opracowania). 
7.6.2 Przebudowa sieci energetycznej w rejonie projektowanego budynku admin.-socjalnego 

7.6.2.1 Przełożenie istniejącej sieci energetycznej wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku  
Wzdłuż północnej i wschodniej ściany projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia 
energetyczna kablowa n.n., która koliduje (nadmierne zbliżenie) z projektowanym budynkiem. Istniejącą 
linię energetyczną n.n. należy na wskazanym odcinku odkopać i ułożyć w projektowanej lokalizacji wg trasy 
wskazanej na planie sytuacyjnym. Prace związane z przebudową w/w linii energetycznej n.n. należy 
wykonywać przy wyłączonym napięciu, a w czasie wykonywania robót linię kablową należy obustronnie 
uziemić.   

7.6.2.2 Przebudowa istniejącej sieci energetycznej zasilającej budynek hali tramwajowej (wzdłuż 
pd. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego) 

Przez obszar zabudowy projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia energetyczna 
kablowa n.n. zasilająca budynek hali tramwajowej, która koliduje z projektowanym budynkiem admin.-
socjalnym. Istniejącą linię energetyczną n.n. należy zdemontować na całym istniejącym odcinku (tj. od 
istniejące złącza kablowego ZK zlokalizowanego przy budynku konduktorowi do budynku hali 
tramwajowej). Projektowaną linię kablową n.n. typu YAKY 4x120/1kV ułożyć wg trasy wskazanej na planie 
sytuacyjnym. Projektowaną linię kablową wprowadzić do istniejącego złącza ZK i podłączyć pod zaciski 
uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej oraz wprowadzić do budynku hali tramwajowej i 
podłączyć do istniejącej rozdzielnicy n.n. pod zaciski uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej.  
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7.6.3 Zasilanie oświetlenia zewnętrznego terenu 

7.6.3.1 Zasilanie budynku portiera przy bramie wjazdowej 
W obszarze przebudowy znajduje się linia kablowa n.n. zasilająca szafę sterowniczą oświetlenia 
zewnętrznego. Istniejącą linię kablową na odcinku przebudowy należy zdemontować. W projektowanej 
lokalizacji należy zabudować wewnętrzne złącze kablowe typu ZK-3a z którego należy zasilić projektowaną 
szafę oświetlenia zewnętrznego terenu. Z projektowanego złącza kablowego należy wybudować linię 
kablową n.n. dla zasilania budynku portiera zlokalizowanego przy bramie wjazdowej na teren Zajezdni NH.  
7.6.4 Linie kablowe trakcyjne ”KT” 

7.6.4.1 Linie kablowe średniego napięcia zasilające stację prostownikową 
W obszarze budowy parkingu „B” biegną 48 linie kablowe trakcyjne KT n.n. oraz 2 linie kablowe SN 
doprowadzone do stacji prostownikowej zlokalizowanej na terenie Zajezdni NH. Linie kablowe KT i SN 
zostaną zabezpieczone zgodnie z dokumentacją tom I teczka 3 etap . 

7.6.4.2 Linie kablowe trakcyjne "KT" w obszarze budowy nowych odcinków torów 
W obszarze budowy nowych odcinków torowych przebudowie podlegają istniejące linie kablowe trakcyjne 
KT. Projektowane odcinki linii kablowych trakcyjnych wykonać wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym i 
wprowadzić do projektowanych punktów zasilających. Projektowane odcinki linii kablowych dostosowano 
do potrzeb realizacji kolejnych etapów przebudowy. W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym należy 
wykonać mufowanie projektowanych i istniejących odcinków linii kablowych z wykorzystaniem 
termokurczliwych muf kablowych wykonywanych metodą prasowania.  

7.7 Sieć wodociągowa. 

Istniejąca sieć wodociągowa na terenie zajezdni tramwajowej służy do celów socjalno-bytowych załogi, 
celów technologicznych (mycie pojazdów) obrony p.pożarowej wewnętrznej oraz dla obrony 
przeciwpożarowej zewnętrznej obiektów usytuowanych na terenie zajezdni.  

Sieć wodociągowa jest zasilana z sieci miejskiej rurociągiem ∅80mm i poprzez studzienkę wodomierzową 

(w studzience zlokalizowano wodomierz ∅40 mm wraz z armaturą odcinającą) doprowadzona jest na teren 
zakładu, skąd rozprowadzona jest, jako sieć rozgałęźna po terenie zakładu do poszczególnych obiektów i 
hydrantów przeciwpożarowych.  
W związku ze zmianą zasilenia w wodę Obiektów Stacji Obsługi Tramwajów, MPK S.A. przy ul. Ujastek12 
oraz brakami na istniejących hydrantach (małe ciśnienie oraz brak wymaganej wydajności)  został 
wykonany projekt przyłącza oraz projekt wewnętrznej sieci p.poż wraz z układem pompowym.  
7.7.1 Opis rozwiązań materiałowych. 
W celu doprowadzenia wody na cele bytowo gospodarcze, ochrony pożarowej oraz doprowadzenia wody 
na cele technologiczne projektuje się przyłącza wodne do nowobudowanej hali OC.  
W celu zachowania spójności materiałów przyłącza zaprojektowano (tak jak sieć wewnętrzną) z 
trójwarstwowych rur polietylenowych PE z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie 
trwałego tworzywa sztucznego XSC 50, oraz warstwa środkową z PE100 z rur PE klasy 100 firmy Wavin 
TS (szereg SDR11) o średnicy ø75x6,8mm. Wpięcia do nowoprojektowanej sieci należy wykonać za 
pomocą trójnika redukcyjnego ø110/75.  Łączenie rurociągów za pomocą zgrzewania doczołowego przy 
pomocy zgrzewarki doczołowej. Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego, oraz dane techniczne 
procesu zgrzewania podane są w instrukcjach producentów rur. Łączenie z armaturą kołnierzową za 
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pomocą tuleji kołnierzowej (PE 100 SDR 11). Zmiany kierunków za pomocą kształtek z PE doczołowych 
(kolana, łuki i trójniki-PE 100 SDR 11). Na rurociągach zastosowano armaturę żeliwną kołnierzową zasuwy 
klinowe kołnierzowe Ø65mm PN10 z przedłużonym trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną do zasuw. 
Trasę nowych przyłączy pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr IZ-1 a układ wysokościowy 
na rys nr IZ-3 

7.8 Kanalizacja sanitarna. 

Na terenie zakładu obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ścieki sanitarne 
odprowadzane są kanałem DN200 do miejskiej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Wąwozowej. 
7.8.1 Opis rozwiązań materiałowych. 
W celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z projektowanej hali OC projektuje się trzy 
przyłącza kanalizacyjne o długościach L1=18,5m, L2=18,0m i L3=15,8m.  
Przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC DN160 mm rur litych klasy „S” o sztywności 
obwodowej SN=8kN łączonych na uszczelki. Na załamaniu trasy należy zamontować studnię o średnicy 
DN425mm z rurą wznoszącą karbowaną wyposażoną we właz żeliwny klasy C250. 
Trasę nowych przyłączy pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr IZ-1 a układ wysokościowy 
na rys nr IZ-4. 
W celu połączenia projektowanego przyłącza z istniejącą studnią należy wykonać w niej otwór o średnicy 
ok. 250mm i osadzić w nim uszczelnienie typu "ZW" dla rury przewodowej DN160 np. INTEGRA. 

7.9 Kanalizacja deszczowa. 

Na terenie zakładu obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ścieki deszczowe 
odprowadzane są kanałami DN500 i DN600 do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 
7.9.1 Opis rozwiązań materiałowych. 
Wody opadowe z projektowanych parkingów zostaną odprowadzone za pomocą odwodnienia liniowego 
szczelinowego np. RECYFIX HICAP  ze szczeliną wlotową wykonana ze stabilnego żeliwa sferoidalnego z 
funkcją retencji oraz wpustów deszczowych żeliwnych z rusztem uchylnym zgodnie z PN-EN124, osadzone 
na studzienkach ściekowych z osadnikami do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed 
zrzutem do istniejącej zakładowej kanalizacji deszczowej będą podczyszczone na separatorach 
koalescencyjnych z osadnikiem. Na załamaniach i połączeniach kanałów przewiduje się wybudowanie 
prefabrykowanych studzienek z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe o średnicy Ø1000 i 
Ø1500 mm. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wmontowane króćce PE dla podłączenia 
następnych odcinków rur oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne klasy D400 
Ø600mm.  
Lokalizację urządzeń oraz miejsca włączenia ich do istniejącej kanalizacji pokazano na załączonym planie 
sytuacyjnym rys. nr IZ-1 a układ wysokościowy pokazany został na profilach podłużnych rys. nr IZ-2, IZ-5 
do IZ-10.  
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7.9.1.1 Kanały. 
Kanały deszczowe projektuje się z rur dwuściennych PEHD SN8 z mufą i uszczelkami w komplecie o 
średnicach DN0,25m DN0,30m, DN 0,40m, DN0,5m, DN0,6m oraz z rur PVC SN8 o średnicy DN250 i 
DN315 odprowadzających wody z odwodnienia hali OC.  

7.9.1.2 Studnie. 
Na załamaniach i połączeniach kanałów przewiduje się wybudowanie prefabrykowanych studzienek z 
kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe o średnicy Ø1000 Ø1500 mm. Studzienki 
wyposażone będą w fabrycznie wmontowane króćce PE dla podłączenia następnych odcinków rur oraz 
stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne klasy D400 Ø600mm. W studni D56 o średnicy 
Ø1200 należy zamontować regulator przepływu AQUAFIX RGS -33,14/2,0. Ostatnia studnia D57 o 
średnicy Ø 1200mm  posiadać będzie osadnik o głębokości 0,5m. 

7.9.1.3 Separatory koalescencyjne. 
Na projektowanym układzie kanalizacji deszczowej przewiduje sie montaż separatorów: 

o SEP1 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem o pojemności  czynnej min 3000 litrów o przepływie 
nominalnym 50l/s np.  typu SK 50/3000  firmy Hauraton  podczyszczający wody opadowe 
odprowadzane  z parkingu A. W celu dodatkowej redukcji stężenia zawiesin urządzenie 
musi być wyposażone w zintegrowany osadnik w dolnej części zbiornika o pojemności 
3000 l Zbiornik separatora powinien być zabezpieczony wewnątrz specjalną powłoką 
polimerową chroniącą przed szkodliwym działaniem gromadzonych w separatorze 
substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowej. Urządzenie podczyszczające 
wyposażone jest w 1szt  otwór włazowy o średnicy 800 mm standardowo wyposażony we 
właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiadać możliwość jego podwyższenia 
poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, stożkowych lub płyt 
redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokością do projektowanej rzędnej terenu. 
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia powinny być wykorzystywane 
specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w które musi być wyposażony zbiornik. 
Wlot do separatora musi posiadać odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. 
Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych musi być wkład 
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na zasyfonowanej rurze 
odpływowej. Odpływ z separatora musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
wypływem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona 
dopuszczalna grubość ich warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia pływakowego. 
Separator powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce umożliwiające 
dalsze podłączenie rur PE. 

o SEP2 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem o pojemności  czynnej min 2500 litrów o przepływie 
nominalnym 10l/s np.  typu SK 10/2500  firmy Hauraton  podczyszczający wody opadowe 
odprowadzane  z parkingu przy hali OC. W celu dodatkowej redukcji stężenia zawiesin 
urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany osadnik w dolnej części zbiornika o 
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pojemności 2500 l Zbiornik separatora powinien być zabezpieczony wewnątrz specjalną 
powłoką polimerową chroniącą przed szkodliwym działaniem gromadzonych w 
separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowej. Urządzenie 
podczyszczające wyposażone jest w 1szt  otwór włazowy o średnicy 625 mm standardowo 
wyposażony we właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiadać możliwość jego 
podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, 
stożkowych lub płyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokością do 
projektowanej rzędnej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia 
powinny być wykorzystywane specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w które musi 
być wyposażony zbiornik. Wlot do separatora musi posiadać odpowiednie zasyfonowanie 
wraz z deflektorem. Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych musi 
być wkład koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na 
zasyfonowanej rurze odpływowej. Odpływ z separatora musi posiadać zabezpieczenie 
przed niekontrolowanym wypływem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie 
przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia 
pływakowego.Separator powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce 
umożliwiające dalsze podłączenie rur PE. 

o  SEP3 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem o pojemności  czynnej min 2500 litrów o przepływie 
nominalnym 15l/s np.  typu SK 15/3000  firmy Hauraton  podczyszczający wody opadowe 
odprowadzane  z parkingu przy hali OC i placu przed wjazdem tramwajów do hali . W celu 
dodatkowej redukcji stężenia zawiesin urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany 
osadnik w dolnej części zbiornika o pojemności 3000 l Zbiornik separatora powinien być 
zabezpieczony wewnątrz specjalną powłoką polimerową chroniącą przed szkodliwym 
działaniem gromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody 
deszczowej. Urządzenie podczyszczające wyposażone jest w 1szt  otwór włazowy o 
średnicy 625 mm standardowo wyposażony we właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi 
posiadać możliwość jego podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych 
kręgów prostych, stożkowych lub płyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych 
wysokością do projektowanej rzędnej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego 
montażu urządzenia powinny być wykorzystywane specjalne konstrukcyjne uchwyty 
transportowe, w które musi być wyposażony zbiornik. Wlot do separatora musi posiadać 
odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. Elementem wspomagającym flotację 
substancji ropopochodnych musi być wkład koalescencyjny wykonany z pianki 
poliuretanowej zamontowanej na zasyfonowanej rurze odpływowej. Odpływ z separatora 
musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem substancji 
ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich 
warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia pływakowego. Separator powinien być 
wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce umożliwiające dalsze podłączenie rur PE. 

o SEP4 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem o pojemności  czynnej min 3000 litrów o przepływie 
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nominalnym 50l/s np.  typu SK 50/3000  firmy Hauraton  podczyszczający wody opadowe 
odprowadzane  z parkingu B. W celu dodatkowej redukcji stężenia zawiesin urządzenie 
musi być wyposażone w zintegrowany osadnik w dolnej części zbiornika o pojemności 
3000 l Zbiornik separatora powinien być zabezpieczony wewnątrz specjalną powłoką 
polimerową chroniącą przed szkodliwym działaniem gromadzonych w separatorze 
substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowej. Urządzenie podczyszczające 
wyposażone jest w 1szt  otwór włazowy o średnicy 800 mm standardowo wyposażony we 
właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiadać możliwość jego podwyższenia 
poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, stożkowych lub płyt 
redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokością do projektowanej rzędnej terenu. 
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia powinny być wykorzystywane 
specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w które musi być wyposażony zbiornik. 
Wlot do separatora musi posiadać odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. 
Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych musi być wkład 
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na zasyfonowanej rurze 
odpływowej. Odpływ z separatora musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
wypływem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona 
dopuszczalna grubość ich warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia pływakowego. 
Separator powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce umożliwiające 
dalsze podłączenie rur PE. 

o SEP5 - Betonowego monolitycznego zbrojonego stalą separatora koalescencyjnego 
zintegrowanego z osadnikiem z 10-krotnym wewnętrznym by-passem o wydajności 
nominalnej 20l/s a maksymalnej 200l/s np. typu SK2BP 20/200 firmy Hauraton  
podczyszczający wody opadowe odprowadzane  z parkingów C i D. W celu dodatkowej 
redukcji stężenia zawiesin urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany osadnik w 
dolnej części zbiornika o pojemności 2000 l. Separator wyposażony jest w wewnętrzne 
obejście hydrauliczne w postaci komory rozdziału przepływu wyposażonej w dwa 
zasyfonowane boczne przelewy odciążające separator przy dopływie o natężeniu 
większym od przepustowości nominalnej (by-pass). Zbiornik separatora powinien być 
zabezpieczony wewnątrz specjalną powłoką polimerową chroniącą przed szkodliwym 
działaniem gromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody 
deszczowej. Urządzenie podczyszczające wyposażone jest w 1 otwór włazowy o średnicy 
625 mm standardowo wyposażony we właz żeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiadać 
możliwość jego podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów 
prostych, stożkowych lub płyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokością do 
projektowanej rzędnej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia 
powinny być wykorzystywane specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w które musi 
być wyposażony zbiornik. Wlot do separatora musi posiadać odpowiednie zasyfonowanie 
wraz z deflektorem. Elementem wspomagającym flotację substancji ropopochodnych musi 
być wkład koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na 
zasyfonowanej rurze odpływowej. Odpływ z separatora musi posiadać zabezpieczenie 
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przed niekontrolowanym wypływem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie 
przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy, w postaci automatycznego zamknięcia 
pływakowego. Separator powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane króćce 
umożliwiające dalsze podłączenie rur PE. 

7.9.1.4 Zbiornik retencyjny wód opadowych z układem podczyszczającym. 
W celu zmniejszenia zapotrzebowania myjni w wodę przewidziano wykorzystanie wód opadowych 
zebranych z dachu nowej hali OC. Do gromadzenia wód opadowych zaprojektowano zbiornik retencyjny o 
rzucie poziomym w kształcie prostokąta o wymiarach 5,0x6,0 m (wymiar zewnętrzny). Wymiar wewnętrzny 
to 4,6x5,6 m. Wysokość całkowita 3,55m z nadbudową z kręgów  o średnica DN1200. Objętość zbiornika 
wynosić będzie około 78,0 m3. Wody opadowe przed zebraniem w zbiorniku będą podczyszczone na filtrze 
FS 1750 typu MALL. Zbiornik o średnicy wewnętrznej Ø 1500mm o przepływie Q=45l/s i objetości 
retencyjnej Vret=1130l z  filtrem typu MALL, składa się ze zbiornika żelbetowego monolitycznego z  
elementem filtracyjnym zamontowanym przeciwlegle. Elementy posadowione są na wchłaniaczu 
filtracyjnym z tworzywa PE. Element wlotu i wylotu stanowią rury PCV. 

7.10 Przyłącze ciepłownicze. 

Na terenie zakładu znajduje się węzeł ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do budynków 
zlokalizowanych na terenie zakładu. 
7.10.1 Opis rozwiązań materiałowych. 
W celu zapewnienia ciepła w nowoprojektowanym budynku OC projektuje się nowe przyłącze cieplne z 
istniejącego węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w istniejącym budynku OC do projektowanego węzła 
cieplnego znajdującego się w nowej hali OC. Nowe przyłącze projektuje się z rur i kształtek preizolowanych 
systemu ZPU Międzyrzecz o średnicy  2xDN100 rura stalowa ze szwem St-37.0 wg 
DIN–1629,PN EN 10216 o średnicy zewnętrznej Dz114,3 i grubości ścianki g=3,6 rura osłonowa PEHD w 
izolacji standardowej o średnicy 200. Przyłącze należy wykonać z min. spadkiem 3%o w kierunku 
istniejącej hali OC. Kompensacja wydłużeń termicznych – naturalna poprzez załamania trasy 

Trasę pokazano na rys. IZ-1 a układ wysokościowy na rys. IZ-25. 

8 Informacja czy działka, na której jest projektowany obiekt jest wpisana do rejestru zabytków i 
czy podlega ochronie na podstawie ustaleń DOLCP . 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie podlegającym ochronie zabytkowej. 

9 Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie eksploatacji górniczej i nie leży na terenie zagrożonym 
powodzią oraz zagrożeniami geologicznymi. 

10 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 

10.3 Oddziaływanie na środowisko w zakresie zanieczyszczeń powietrza. 
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Usytuowane w części rozbudowanej hali napraw i hali obsług urządzenia i prowadzone procesy 
technologiczne nie będą stanowić źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

10.4 Emitowanie hałasu do środowiska. 

Z uwagi na usytuowanie terenu zajezdnia nie jest położona w pobliżu obiektów chronionych. Planowana 
rozbudowa będzie przebiegała w kierunku północno wschodnim, gdzie nie ma budynków mieszkalnych. 
Jednymi źródłami hałasu są poruszające się tramwaje. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie wpłynie ono 
na wzrost emisji hałasu. 

10.5 Oddziaływanie na środowisko w zakresie gospodarki odpadami. 

Na etapie budowy obiektów projektowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady związane głównie 
z eksploatacją używanego sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników 
budowy. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z uwzględnieniem nowoczesnych technologii 
ograniczających do minimum powstawanie odpadów. Powstałe w trakcie prowadzenia prac odpady 
powinny być usuwane z terenu budowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

10.6 Oddziaływanie na środowisko w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej  

Analizowany teren  jest  uzbrojony w rozdzielczą  kanalizację sanitarną i deszczową  zarządzaną przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dla kanalizacji sanitarnej i Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu dla kanalizacji deszczowej. 
W Zakładzie  będą powstawały następujące rodzaje ścieków. 

• ścieki bytowe  
• ścieki  wód opadowych   

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost zużycia wody i ilość zrzucanych ścieków bytowych. 
Zwiększy się ilość zrzucanych wód opadowych z uwagi na zwiększenie powierzchni utwardzonych, lecz 
poprzez retencjonowanie wód nie zwiększy się jednostkowy spływ wód do kanalizacji miejskiej. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne tego rodzaju korzystanie z wody nie wymaga pozwolenia wodno-
prawnego. 

10.7 Wnioski. 

Rozbudowa zakładu zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób 
zapewniający: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i użytkowania, odpowiednie warunki 
higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność 
energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród budowlanych.  
Planowana inwestycja nie wpływa na jakość powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomów substancji 
poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tym poziomach, które zostały ustalone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. 
Planowana inwestycja nie wpływa na jakość wód i pozwala na utrzymanie na poziomie określonym w 
ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 
Planowana inwestycja nie pogarsza standardów jakości gleby określonych w rozporządzeniu Ministra 
środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
 
 
 
 



Temat:. "Budowa obiektu hali codziennej obsługi tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo - 
torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie" 

Data: WRZESIEŃ 2013 

Obiekt:. Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie Autor: GRUPA ZUE BIUP KRAKÓW 
Adres:. Kraków, ul. Ujastek    
Inwestor:. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.  
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10.8 Informacja dotycząca BIOZ 

Przy planowanym przedsięwzięciu należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach: 
Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzeniu Min. Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i załączniku 
do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne” 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych: 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których 

będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych  
- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu  
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych  
- zagrożenia przy robotach na wysokości powyżej 6m 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 


