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SPIS TREŚCI:

CZĘŚC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3. STAN ISTNIEJĄCY.

4. STAN PROJEKTOWANY.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

6. DANE INFORMUJĄCE.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.

ZAŁĄCZNIKI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr Tytuł rysunku Skala

ZT01 Projekt zagospodarowania terenu. 1:500

ZT02 Zagospodarowanie terenu - sieci 1:500

ZT03 Zagospodarowanie terenu – układ torowo-drogowy z siecią trakcyjną 1:500
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA ORAZ OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT

BUDOWLANY
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mgr inż. arch. Łukasz Szykuć

15/ZPOIA/OKK/2007

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art.  20 ust.  4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane

(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409  z  późn.  zm.)  niniejszym

oświadczam, że projekt budowlany dla zadania: 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowego obiektu hali dla

tokarki podtorowej na torze odstawczym nr 20

w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie, ul. Ujastek 12

sporządzony w dniu 17.08.2015

dla: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060

Kraków

został  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami

wiedzy technicznej  i  jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma

służyć.

.................................................. ..................................................
(miejscowość i data) (pieczęć wraz z podpisem)
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mgr inż. arch. Karol Jurga

06/ZPOIA/OKK/2008

Oświadczenie sprawdzającego

Zgodnie z art.  20 ust.  4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane

(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409  z  późn.  zm.)  niniejszym

oświadczam, że projekt budowlany dla zadania: 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowego obiektu hali dla

tokarki podtorowej na torze odstawczym nr 20

w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie, ul. Ujastek 12

sporządzony w dniu 17.08.2015

dla: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060

Kraków

został  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami

wiedzy technicznej  i  jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma

służyć.

.................................................. ..................................................
(miejscowość i data) (pieczęć wraz z podpisem)
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nowego obiektu hali dla tokarki 

podtorowej na torze odstawczym nr 20 w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

 Umowa nr RE150075 z dnia 14.04.2015r. na „Wykonanie projektu budowlanego i 

wykonawczego nowego obiektu hali dla tokarki podtorowej na torze odstawczym 

nr 20 w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie”.

 Zapisy MPZP – Uchwała nr LXXII/700/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005r.

 Pismo nr WS-04.1.40.2015.AD z dnia 21.05.2015r. Wydziału Kształtowania Środowiska 

Urzędu Miasta Krakowa dotyczące opinii w zakresie konieczności uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej

hali dla tokarki podtorowej na torze odstawczym nr 20 w Stacji Obsługi Tramwajów 

Nowa Huta w Krakowie, ul. Ujastek 12.

 Mapa do celów projektowych.

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 

z późniejszymi zmianami).
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2012 Nr 0 poz.462 z późniejszymi zmianami.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 

Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

3. STAN ISTNIEJĄCY.

Na terenie Inwestycji znajduje się Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. 

Miejsce lokalizacji nowo projektowanej hali tokarki podtorowej jest niezabudowane. Znajduje 

się tu torowisko, sieć trakcyjna, układ drogowy i infrastruktura podziemna. Teren jest 

ogrodzony i oświetlony.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Hala tokarki podtorowej zlokalizowana będzie w północnej części terenu. Torowisko, sieć 

trakcyjna, układ drogowy i infrastruktura podziemna zostaną lokalnie przebudowane według 

potrzeb nowo projektowanego budynku. Droga pożarowa nie wymagana. Woda do 

zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona będzie z hydrantów zewnętrznych 

zlokalizowanych na sieci wodociągowej wewnętrznej w odległości poniżej 75 m od 

projektowanego budynku. 

Ponieważ tereny sąsiadujące z projektowanym budynkiem w MPZP określone są jako ZI - 

tereny zieleni izolacyjnej z zakazem realizacji obiektów kubaturowych, realizowany obiekt nie

wpływa  na sposób ich zagospodarowania.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Projektowany budynek tokarki podtorowej      Pz = 423.64 m  2  .

Zapisy MPZP – Uchwała nr LXXII/700/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005r. nie 

wskazują granicznych wartości odnośnie poszczególnych powierzchni części 

zagospodarowania dla terenu oznaczonego jako KU.

6. DANE INFORMUJĄCE.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie 

zapisów MPZP. Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
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7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.

Ze względu na charakter obiektu wprowadzono rozwiązania ograniczające emisję 

hałasu od urządzeń wykorzystywanych w obiekcie. Wszystkie urządzenia nie 

przekraczają dopuszczalnych norm natężenia dźwięku zgodnie z PN.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1Zakres robót.

- Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych (słupów trakcyjnych).

- Demontaż zawieszeń poprzecznych.

- Demontaż sieci trakcyjnej.

- Demontaż ogrzewania rozjazdów.

- Montaż nowych konstrukcji wsporczych (słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych).

- Montaż nowych zawieszeń poprzecznych.

- Montaż sieci trakcyjnej.

- Montaż ogrzewania zwrotnic.

- Budowa i montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej i opadowej wraz ze studniami 

rewizyjnymi i pompownią ścieków.

- Budowa i montaż rurociągów wodociągowych.

- Budowa i montaż przewodów gazowych, wentylacyjnych i sprężonego powietrza.

- Montaż urządzeń grzewczych.

- Całkowita rozbiórka z wywozem poza plac budowy istniejących torów tramwajowych, 

rozjazdów i innych elementów nawierzchni tramwajowej 

- Wykonanie nowej konstrukcji podbudowy torów tramwajowych.

- Montaż nowych torów tramwajowych.

- Montaż nowych rozjazdów, skrzynek odwadniających i innych elementów wyposażenia 

torów. 

- Wykonanie nawierzchni torowiska wspólnego dla ruchu pojazdów samochodowych. 

Wymienione prace  będą  realizowane  po wykonaniu  w  pierwszej  kolejności  robót 

związanych z zabezpieczeniem i przebudową sieci infrastruktury podziemnej. Zakłada się 

etapowania robót w przekroju poprzecznym związanych z budową torów tramwajowych. 

Będzie to wymagało wykonania dodatkowych zabezpieczeń w rejonie robót  –  np. bariery 

betonowe, oznakowanie świetlne.

2Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Linie kablowe nn (napowietrzne oraz podziemne).

- Sieć kanalizacji sanitarnej i opadowej,
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- Sieć wodociągowa,

- Sieć trakcyjna tramwajowa do 1kV DC,

- Torowisko tramwajowe

3Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Istniejące linie elektroenergetyczne niskiego napięcia.

- Istniejąca i czynna sieć trakcyjna tramwajowa,

- Istniejące drzewa.

4Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania.

- Ruch pojazdów w tym także ruch taboru tramwajowego.

- Wykopy ziemne. W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopów pod obiekty, 

fundamenty, sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej, występuje konieczność 

zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrożenie związane z jej poruszaniem się po

placu budowy: możliwością potrącenia, uderzenia łyżką na wysięgniku, co może 

spowodować trwałe uszkodzenie ciała, a w przypadku poważniejszych obrażeń smierć.

- Wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów.

- Załadunek materiałów z demontażu.

- Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych.

- Prace na wysokości.

- Prace wiertnicy.

- Wykonywanie fundamentów dla konstrukcji wsporczych.

- Ustawianie konstrukcji wsporczych.

- Porażenie prądem (przy spawaniu lub uszkodzeniu przewodów), 

- Drgania mechaniczne – wibracja (podczas zagęszczania gruntów i betonu),

- Wpadnięcie do wykopu (podczas wykonywania wykopów oraz układania rurociągów, 

studzienek lub wykonywania fundamentów),

- Obsunięcie się ziemi w wykopie, przysypanie ziemią (podczas wykonywania wykopów oraz 

układania rurociągów, studzienek lub wykonywania fundamentów),

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

- Uderzenie odłamanym konarem drzewa.
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5Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Zapewnienie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

prac, przebywania, poruszania się po torach na terenie Zajezdni Tramwajowej Nowa Huta.

- Zapewnienie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

obejmującego instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe 

pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy.

- Określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przez skutkami zagrożenia.

- Określenie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczenie w tym celu osoby.

- Codziennie przed wejściem na roboty pracownicy powinni zastać przeszkoleni z zakresu 

BHP na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy.

- Pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu ochrony środowiska i utylizacji odpadów

powstających przy realizacji zadania.

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.

Pracownicy po wysłuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzić własnoręcznym 

podpisem.

6Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpie-

czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze-

gólnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bez-

pieczną i sprawna komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Miejsce wykonywania prac zabezpieczyć zgodnie z przepisami.

- Narzędzi i urządzeń wymagających specjalnych kwalifikacji mogą używać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracowników.

- Narzędzi, maszyn i urządzeń używać jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją 

użytkowania. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy niespełnienia 

wymagań bezpieczeństwa.

- Wykonywanie prac stwarzających zagrożenie utraty życia lub zdrowia należy bezwzględnie 

przerwać w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usuniecie zagrożenia nie jest możliwe, zgłosić 

problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonywania danej czynności.
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- W przypadku zauważenia wykonywania przez innego z pracowników prac stwarzających 

zagrożenie, pracownik który zauważa zagrożenie jest zobowiązany zgłosić to sobie 

sprawującej nadzór na budowie.

- Pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przez 

skutkami zagrożenia.

- Sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych.

- Zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez osoby kierujące.

- Zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające.

- Wydzielić i oznakować teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie 

niebezpieczne.

- Materiały niebezpieczne przechowywać w miejscach i opakowaniach odpowiednio 

oznakowanych i przeznaczonych do tego celu.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia opuścić miejsce robot najkrótsza możliwą drogą 

prowadzącą poza strefę zagrożenia.

Pierwsza pomoc:

Na budowie powinny być punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez przeszklonych w tym 

zakresie pracowników.

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy 

i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej jednostki straży pożarnej, 

policji.

Wszystkie prace winne być wykonywane na podstawie:

-projektu budowlano - wykonawczego, 

-planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót wg 

Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

-Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129, poz.844)(Zmiana Dz. z 2002r. nr91,

poz.811),

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. Nr 47. poz.401),

Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczanie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 

kierownik budowy i mistrz budowy stosownie do zakresu obowiązków.

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy należy stosować środki ochrony zbiorowej.
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Plac budowy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
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ZAŁĄCZNIKI

Wykaz załączników:

1. Pismo nr WS-04.1.40.2015.AD z dnia 21.05.2015r. z Urzędu Miasta Krakowa dotyczące 

opinii w zakresie konieczności uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali dla tokarki podtorowej na  torze 

dostawczym nr 20 w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie ul. Ujastek 12.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowego obiektu hali
dla tokarki podtorowej na torze odstawczym nr 20

w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie

Inwestor

Projekt

Adres inwestycji Kraków, ul. Ujastek dz. 172/1, obręb 44 (Nowa Huta)

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Imię i nazwisko

--

Nr uprawnień

15/ZPOIA/OKK/2007

Specjalność Podpis

ARCHITEKTONICZNA

--

mgr inż. arch. Łukasz Szykuć
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 17.08.2015r

ZT 01

Data:

Nr rys.: Skala:

Nr i tytuł tomu
(branża):

Tytuł rysunku:

Zespół projektowy:

--

Wykonawca projektu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

projektowana przebudowa układu torowego

nawierzchnia projektowana torowa

obiekt projektowany

nawierzchnia projektowana drogowa

OZNACZENIA:

01. HALA TOKARKI PODTOROWEJ

granica działki

06/ZPOIA/OKK/2008 ARCHITEKTONICZNAmgr inż. arch. Karol Jurga

01 423.64POWIERZCHNIA PROJ. OBIEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU  projektowane:

OKREŚLENIE LP ILOŚĆ J
WSKAŹNIK

PROCENTOWY
PROJEKTOWANY

m² nd

zakres opracowania
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włączenie do

proj. wodociągu

Ø160 PE - nawiert

włączenie do

proj. kanalizacji

deszczowej

włączenie do

istn. kanalizacji

sanitarnej

przyłącz gazu

opracowania

wg oddzielnego

kanalizacja

wg odrębnego

opracowania
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tor 17
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tor nr 21 do likwidacji

tor nr 20 do likwidacji
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SK1

istniejąca stacja

transformatorowa

nr 2137

SK2

SK3

SK4

z
e

s
t
a

w

1
P

P
-
X

Zestaw pomiarowy

1PP-X

Proj. studnia SKR1 - nr 1

Lokalizacja przestawionej kamery IK1

Zmiana lokalizacji

istn. słupa i kamery IK1

Proj. wymiana istn.

studni SK1 na SKR-1

Przestawianie istn. słupka

systemu alarmowego " Bariery"

Trasa przełorzonych istn. kabli do kamery IK-1

Kable prowadzone w rurze osłonowej A110 PS -10 m.

Istn. kanalizacja teletechniczna

Istniejąca

 kanalizacja teletechniczna

Proj. zabezpieczenie istn. kanalizacji

1 otw. rurą A 160 PS - 57m.

01

Włączenie do wewnetrznych dróg zajezdni

proj. nawierzchnia torowa

proj. krawężnik

proj. odwodnienie liniowe

01 proj. hala tokarki

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej

proj. kanalizacja opadowa/drenaż

kanalizacja deszczowa objęta

oddzielnym opracowaniem

proj. przyłącze wodociągowe

proj. przyłącze gazowe

proj. rura przewiertowa

proj. kabel el. -en.

proj. rury osłonowe dla kabli el.-en.

proj. słup oświetleniowy

proj. kanalizacja teletchniczna

proj. oprawa oświetleniowa mocowana

do konstrukcji hali

proj. słup trakcyjno-oświetleniowy

proj. słup trakcyjny

istniejący słup trakcyjny przeznaczony

do demontażu

proj. szfa sterownia ogrzewaniem

rozjazdu wraz ze studnią kablową.

proj. element grzejny rozjazdu (grzałka

wraz ze skrzynką przyszynową)

LEGENDA

zakres opracowania

Biuro Projektów Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z o. o.

ul. T. Kościuszki 68, 61-891 Poznań

Miejskie Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne S.A. w Krakowie

ul. Św. Wawrzyńca 13; 31-060 Kraków

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowego obiektu hali

dla tokarki podtorowej na torze odstawczym nr 20

w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie

Inwestor

Projekt

Adres inwestycji

Kraków, ul. Ujastek dz. 172/1, obręb 44 (Nowa Huta)

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Torowisko tramwajowe

Imię i nazwisko

mgr inż. Piotr Pedrycz

Nr uprawnień

MAP/00306/PWOD/14

Specjalność Podpis

inżynieryjno-drogowa

MAP/0294/POOD/07

mgr inż. Tomasz Wącław

Projektanci:

drogowa

Wykonawca projektu

Sieć trakcyjna, ogrzewanie

rozjazdów

mgr inż. Robert Sieklucki

MAP/0036/POOE/14

inst. w zakresie sieci

instal. i urzadzeń elek. i

elektroenergetycznych

MAP/0148/POS/04

mgr inż. Michał Bała

Inst. w zakresie sieci i

instal. ciepln., wentyl.,

gaz., wodociąg. i kanal.

Sieci i instalacje

elektroenergetyczne

mgr inż. Mirosław Niedzielski

inst. w zakresie sieci

instal. i urzadzeń elek. i

elektroenergetycznych

MAP/0557/ZOOT/12

telekomunikacyjna

Układ drogowy

Zewnętrzne sieci sanitarne

Teletechnika

MAP/0036/POOE/14

mgr inż. Michał Bała

Torowisko tramwajowe

Sieć trakcyjna, ogrzewanie

rozjazdów

mgr inż. Andrzej Czajka

WKP/0169/POOE/10

inst. w zakresie sieci

instal. i urzadzeń elek. i

elektroenergetycznych

MAP/0223/PWOS/04

mgr inż. Robert Grypczyński

Inst. w zakresie sieci i

instal. ciepln., wentyl.,

gaz., wodociąg. i kanal.

Sieci i instalacje

elektroenergetyczne

inż. Ryszard Niedzielski

inst. w zakresie sieci

instal. i urzadzeń elek. i

elektroenergetycznych

0713/97/U

instal. w telekomunikacji

przew. wraz z

infrastrukt. tow.

Układ drogowy

Zewnętrzne sieci sanitarne

Teletechnika

Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność PodpisSprawdzający

mgr inż. Piotr Pedrycz

MAP/0294/POOD/07

drogowa

MAP/00306/PWOD/14

inżynieryjno-drogowa
mgr inż. Tomasz Wącław

WKP/0169/POOE/10

mgr inż. Robert Grypczyński
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1. Projekt zagospodarowania terenu

17.08.2015r

ZT 02

Data:

Nr rys.: Skala:

Nr i tytuł tomu

(branża):

Tytuł rysunku:

Zagospodarowanie terenu - sieci
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01

torowisko na podkładach drewnianych

z zabudową tłuczniową

płyta betonowa zbrojona

szyna

torowisko na płycie betonowej

zbrojonej z zabudową z asfaltobetonu

nawierzchnia drogowa z kostki

brukowej

odwodnienie liniowe

LEGENDA

lokalizacja istniejacych słupów trakcyjnych

oraz trakcyjno-oświetleniowy.

istniejący przewód jezdny Djp100

istniejące stałe kotwienie przewodu jezdnego Djp100.

isniejąca przewieszka dolna (zawieszenie poprzeczne sieci)

isniejąca przewieszka górna (zawieszenie poprzeczne sieci)

istniejący izolator sekcyjny numer 5257

istniejace mocowanie przewodu jezdnego Djp100

(wieszak z uchwytem Djp100)

proj. wysięgnik dla sieci płaskiej

proj. słup trakcyjny STR wraz z

funamentem lub trakcyjno-oświetleniowy

proj. przewieszka dolna

proj. przewieszka górna

proj. mocowanie przewodu jezdnego

proj. przewód jezdny Djp100 (sieć płaska)

proj. kotwienie stałe przewodu jezdnego

Djp100 (sieć płaska).

proj. połaczenie elektryczne

lokalizacja istniejacych słupów trakcyjnych oraz

trakcyjno-oświetleniowy przeznaczonych do demontażu

zakres opracowania

Biuro Projektów Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z o. o.

ul. T. Kościuszki 68, 61-891 Poznań

Miejskie Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne S.A. w Krakowie

ul. Św. Wawrzyńca 13; 31-060 Kraków

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowego obiektu hali

dla tokarki podtorowej na torze odstawczym nr 20

w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie

Inwestor

Projekt

Adres inwestycji

Kraków, ul. Ujastek dz. 172/1, obręb 44 (Nowa Huta)

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Torowisko tramwajowe

Imię i nazwisko

mgr inż. Piotr Pedrycz

Nr uprawnień

MAP/00306/PWOD/14

Specjalność Podpis

inżynieryjno-drogowa

MAP/0294/POOD/07

mgr inż. Tomasz Wącław

Projektanci:

drogowa

Wykonawca projektu

Sieć trakcyjna, ogrzewanie

rozjazdów

MAP/0036/POOE/14

inst. w zakresie sieci

instal. i urzadzeń elek. i

elektroenergetycznych

mgr inż. Michał Bała

Układ drogowy

1:500

1. Projekt zagospodarowania terenu

17.08.2015r

ZT 03

Data:

Nr rys.: Skala:

Nr i tytuł tomu

(branża):

Tytuł rysunku:

Zagospodarowanie terenu - układ torowo-drogowy z siecią trakcyjną

Torowisko tramwajowe

Sieć trakcyjna, ogrzewanie

rozjazdów

WKP/0169/POOE/10

inst. w zakresie sieci

instal. i urzadzeń elek. i

elektroenergetycznych

mgr inż. Robert Grypczyński

Układ drogowy

Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność PodpisSprawdzający

mgr inż. Piotr Pedrycz

MAP/0294/POOD/07

drogowa

MAP/00306/PWOD/14

inżynieryjno-drogowa
mgr inż. Tomasz Wącław


