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OŚWIADCZENIE 
projektantów oraz osób sprawdzających projekt wykonawczy 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz.1623 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) niniejszym 
oświadczam, że projekt wykonawczy nr CP/259 PW  pt.: 
Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją 
załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w 
Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. 
wykonany w lutym 2014 r. dla:  
TAURON Wydobycie S. A.; 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
w przedstawionym zakresie został sporządzony i sprawdzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
PROJEKTANT     SPRAWDZAJĄCY 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
mgr inż. arch. Tomasz Bednarek  mgr inż. arch. Jacek BURDZIŃSKI 
specjalność architektoniczna   specjalność architektoniczna 
uprawnienia budowlane nr 7/06/SLOKK  uprawnienia budowlane nr 521/90; 
SL-1164      SL-0168 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
mgr inż. Paweł Paulus    mgr inż. Michał Pricop 
specjalność linie węzły i stacje kolejowe  specjalność linie węzły i stacje kolejowe 
uprawnienia budowlane nr 536/01,   uprawnienia budowlane nr 1952/94, 
OIK4-K/55/1999     SLK/BO/4432/02 
SLK/BM/7918/02      
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
mgr inż. Jan Matczyk    mgr inż. Paweł Paulus 
specjalność  konstrukcyjno budowlanej  specjalność linie węzły i stacje kolejowe 
uprawnienia budowlane nr 61/94 uprawnienia budowlane nr 536/01,  
SLK/BO/7073/01 OIK4-K/55/1999 
       SLK/BM/7918/02 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Podstawy opracowania projektu. 

 

Podstawami opracowania są: 

 

Umowa z dnia 31.08.2010 (wpisana do rejestru umów Południowego Koncernu 

Węglowego S.A. pod numerem  11X2385 )  zawartą pomiędzy: Południowy Koncern 

Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

a 

„CARBO PROJEKT” Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168, (umowa 

zarejestrowana w CARBO PROJEKT pod numerem CP/259/2011 

na 

„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zabudowy 

odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją załadowczą, z 

możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w Zakładzie Górniczym 

Janina w Libiążu”. 

Projekt Budowlany nr  CP/259 PB [część kolejowa] wraz ze stosowną Decyzją 

Pozwolenia na Budowę. 

Zgłoszenie wykonania przebudowy torów w zakresie wskazanym w niniejszym 

opracowaniu [przyjęte do realizacji]. 

archiwalna dokumentacja techniczna obiektów, eksploatowanych maszyn i urządzeń w 

rejonie objętym projektowaniem, udostępniona przez Inwestora,  

Dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego  na terenie ZG Janina w 

Libiążu, 

oględziny obiektów i inwentaryzacja  istniejących urządzeń i obiektów przeprowadzona  

na potrzeby Projektu Budowlanego, 

uzgodnienia międzybranżowe,  

uzgodnienia projektantów z Zamawiającym  w trakcie odbytych narad. 

Wytyczne Zamawiającego dotyczące rzędnej niwelety i spadków miarodajnych torów na 
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terenie ZG Janina 

Decyzja o warunkach zabudowy 

Decyzja środowiskowa 

Decyzja Pozwolenia na Budowę 

 

1.2. Aktualne przepisy i rozporządzenia. 

 

Prawo Geologiczne i Górnicze – Ustawa z dn. 09.06.2011r (Dz. U . 2011. 103. 981), 

Prawo Budowlane – Ustawa z dn. 07.07.1994r – Tekst jednolity (Dz.U.2010. 243. 1623) 

z późniejszymi zmianami, 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r– Tekst 

jednolity (Dz.U.2012.0.647), 

Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001 r.-Tekst jednolity 

(Dz.U.2008.25.150), 

Rozporządzenie RM z 9.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów    przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2010. 213. 1397), 

Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej(Dz. U. 2009. 119. 998), 

Rozporządzenie MSWiA z 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz.U.2010. 109. 719), 

Rozporządzenie MSWiA z 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009. 124. 1030), 

Rozporządzenie MI z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002. 75. 690 z późniejszymi 

zmianami), 

Rozporządzenie MŚ z dn. 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów  hałasu w 

środowisku (Dz. U. 2007 nr 120, poz. 826), 

Rozporządzenie MOŚ z dn. 9.01.2002 w sprawie wartości progowych hałasu  

(Dz. U. 2002. 8. 81), 

Rozporządzenie MOŚ z dn. 14.07.1998 w sprawie określenie rodzaju inwestycji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi (Dz. U. 1998. 93.589), 
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Rozporządzenie MI z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. 2003. 47. 401), 

Rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169. 1650) z późniejszymi zmianami. 

 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i 

montażowe. 

PN-86/B-02005 obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami 

PN-B-03264:1999 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie  

PN – 74 /B – 02480 Grunty budowlane.  

PN – 76 /B – 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN – 90 /B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

„Fundamentowanie – projektowanie posadowień” pod redakcją Czesława Rybaka. Wyd. 

d.w.e.1997r.   

„Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki , M. Żyburtowicz. 

Wyd.1996  

"Konstrukcje żelbetowe" - J. Kobiak W. Stachurski Wyd. Arkady  

PN-85/K-88150 Tabor kolejowy. Zderzaki Rozmieszczenie i wymiary zabudowy 

PN-K-88203 luty 1996 Tabor kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne wymagania i badania 

 

1.3. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Przedmiotem inwestycji / zakresu zamierzenia inwestycyjnego/ jest zadanie 

inwestycyjne pod nazwą:  „Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem 

magazynowym i stacją załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i 

samochodów w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu”. 

Niniejsze opracowanie obejmuje branżę kolejową wyżej wymienionego zadania. 
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Zakres rzeczowy prac inwestycyjnych zestawiono w tabeli:  

ZAKRES RZECZOWY 

Lp. Nazwa obiektu Nr obiektu Uwagi 

OBIEKTY DO BUDOWY 

1 Tor ładunkowy nr 129a 129a nowy tor 

1 Tor ładunkowy nr 129b 129b nowy tor 

2 Rozjazd nr 26a Rz 26a nowy rozjazd 

4 Kozioł oporowy żelbetowy KO 
nowy kozioł oporowy 

żelbetowy 
5 Tor przejazdowy nr 123 b 123b budowa 

6 Tor ładunkowy nr 127a 127a budowa 

8 Rozjazd nr 25a Rz 25a budowa 

OBIEKTY DO ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

9 Tor przejazdowy nr 123 123 rozbiórka 

10 Tor przejazdowy nr 123a 123a rozbiórka 

11 Tor przejazdowy nr 125 125 demontaż 

12 Tor przejazdowy nr 127 127 demontaż 

13 Rozjazd nr 14 R 14 demontaż 

14 Rozjazd nr 25 R 25 demontaż 

15 Wieża oświetleniowa  demontaż 

16 Słup oświetleniowy  demontaż 
 

Projekt Wykonawczy opracowano w układzie branżowym: 

 Kolejowej; 

 Konstrukcyjnej – uzupełnienie branży kolejowej o kozioł oporowy żelbetowy]; 

 

1.4. Charakterystyka przyjętych rozwiązań techniczno

technologicznych. 

 

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje: modernizację układu torowego dla 

zapewnienia możliwości wywozu kamienia z projektowanego punktu załadunku. 
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2. PROJEKT  WYKONAWCZY 

 

2.1. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modyfikacja układu torowego na terenie ZG 

Janina – na potrzeby projektowanej taśmowej odstawy popłuczkowego kamienia w 

klasie (200÷0)mm, ze zbiornikiem magazynowym ok. 1000 ton i stacją załadowczą z 

możliwością załadunku tego produktu do wagonów samowyładowczych typu FALLS 

418V i do samochodów. 

Wydajność i przepustowość instalacji odstawy, magazynowania i załadunku na wagony 

- przyjęto 6000 ton kamienia na dobę. Lokalizację zbiornika kamienia uzgodniono przy 

istniejącym składowisku miałów nad nowym zaprojektowanym torem kolejowym nr 

129a, poprowadzonym równolegle do istniejącego [przebudowanego] toru 127a. 

 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje : 

 Rozbiórkę wskazanych obiektów budowlanych, 

 Budowę obiektów budowlanych, 

 

2.1.1. Opis przedmiotu opracowania 

 

W celu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego projektu  

konieczna będzie zmiana istniejącego układu torów 

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunku nr CP259 PB-K-1.04.2014 oraz 

CP259 PW-K-1.01.2014 w niniejszym opracowaniu. 

Celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego projektuje się wykonanie dodatkowego 

toru nr 129a położonego wzdłuż zmienionego toru nr 127a. Nowy tor kończymy kozłem 

oporowym żelbetowym. Wybudowany tor łączy się z istniejącym torowiskiem poprzez 

rozjazd nr R 25a i rozjazd nr R 26a. Z uwagi na planowaną budowę występuje 

konieczność zdemontowania istniejących elementów infrastruktury, takich jak: 

 wieża oświetleniowa; 

 słup oświetleniowy; 
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 tor nr 125; 

 część toru nr 123; 

 część toru nr 123a; 

 część toru nr 127; 

 rozjazd nr 14; 

 rozjazd nr 25. 

W części „kolejowej” projektuje się wytworzenie jednolitej płaszczyzny o rzędnej 291,60 

m n p m.- - zgodnie z istniejącym „Regulaminem pracy bocznicy kolejowej Zakłady 

Górniczo-Energetycznego Janina Sp. z o. o w Libiążu”. 

Układ torowo – drogowy ma zapewnić możliwość załadunku kamienia dołowego na 

wagony i samochody. 

Dobudowanie nowego toru pociąga za sobą konieczność częściowej zmiany 

istniejącego układu torowego oraz drogowego. 

Względy bezpieczeństwa oraz „szczupłość” terenu wymagają zakończenia układu 

torowego kozłem oporowym żelbetowym. 

Inwestor zakłada obsługę składów składających się z 17 wagonów typu 418 V. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia 27 metrowej strefy "prostego toru" dla potrzeb 

punktu załadunkowego oraz ułatwienia wjazdu samochodami pod punkt załadunku, 

proponuje się usytuowanie punktu załadunku za łukiem toru wychodzącego z 

wstawionego rozjazdu [nr R 25a] na odcinku prostego toru, po osiągnięciu koniecznego 

odstępu pomiędzy torami dla posadowienia punktu załadunku. 

W takim rozwiązaniu przejazd przez tor dla samochodów do załadunku może 

znajdować się przed punktem załadunku, a zjazd - za punktem załadunku. Tym samym 

droga samochodów będzie najkrótsza i najmniej kolizyjna z ruchem kolejowym. 

W tym rozwiązaniu konieczna jest także modernizacja istniejącego układu torowego [tor 

pod załadunkiem oraz tor sąsiedni wychodzący ze wspólnego rozjazdu - celem 

uzyskania pożądanych parametrów przejazdowych]. 

Zestawianie "pełnego" składu pociągu wraz z próba hamulca może odbywać się na 

wybudowanym torze za punktem załadunku z możliwością odpięcia lokomotywy i jej 

przejazdu z toru nr 129a poprzez rozjazd nr R26a na tor 129b i ponownie przez rozjazd 

nr R26a torem nr 127a do rozjazdy nr R 25a i przez tor 123b i rozjazd R 25a - powrót na 

tor 129a [przed skład stojący za punktem załadunku kamienia]. 

Podczas manewrów związanych z załadunkiem kamienia tor zewnętrzny i część 

głowicy stacyjnej pozostaje zablokowana. 
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Z uwagi na powyższe, można realizować, w ograniczonym zakresie, przeładunki na 

przebudowanym torze nr 127a, nie rezygnując z jego obecnego zastosowania. 

 

2.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych 

elementów 

 

2.1.2.1. Układ torowy 

 

- bocznica kolejowa użytku niepublicznego, 

- niezelektryfikowana, obsługiwana trakcją spalinową, 

- bocznica przeznaczona dla ruchu towarowego, 

- obowiązująca prędkość [na torach wymienionych w niniejszym 

 opracowaniu – zgodnie z obowiązującym Regulaminem ruchu] V = 3km/h,  

- dopuszczalny nacisk na oś  P = 221 kN [22,5 t]. 

 

2.1.2.2. Kozioł oporowy 

 

Zaprojektowany kozioł żelbetowy jest konstrukcja typową kolejową zaaprobowaną przez 

Urząd transport Kolejowego. Fundament kozła w postaci bloku z betonu C25/30 

zbrojonego stalą A-II i A-0.  

 

Wymiary: 

- Długość      -       7,50 m,  

- Szerokość       -       3,50 m,  

- Powierzchnia zabudowy [z odsadzką]:  -     29,64 m2 

 

Roboty żelbetowe i gruntowe należy wykonać zgodnie z odnośnymi wytycznymi. 

Po wykonaniu korpusy kozła odbojowego należy przystąpić do zamontowania odboju 

poprzez wykonanie warstwowej ścianki drewnianej a następnie zamontować zderzaki 

kolejowe [zgodnie z instrukcją producenta i rysunkiem nr CP 259 PW-K-5.01.2014] oraz 

część metalowo-drewnianą łączącą w całość elementy odbojowe. 
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Po wykonaniu robót towarzyszących [nasypy] należy ustawić znaki pionowe [Z1]. 

 

Uwagi: 

Gotowy fundament należy obsypać Utex’em / pospółką. Obsypkę boczną należy 

realizować warstwami grubości 20 cm z sukcesywnym zagęszczeniem gruntu (ręcznie 

lub mechanicznie) 

Tor na długości 10 m przed stałym kozłem oporowym  żelbetowym zasypać  piaskiem 

lub pospółką na 5 - 10 cm powyżej główki szyny 

Pod fundament wykonać podbudowę z mieszanki betonowo –popiołowo -żużlowej 

UTEX w warstwach 15 cm- UTEX PB-8 oraz 15 cm UTEX –PB5, zgodnie z zaleceniami 

producenta, bądź zastabilizować grunt cementem.  

 

2.1.2.3. Nawierzchnia torowa. 

 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano przy spełnieniu wymagań konstrukcji dla torów 

linii trzeciorzędnej dla następujących danych: 

3.3.1. parametry gruntu podłoża: 

 - nasyp niebudowlany 

3.3.2. parametry ruchowe: 

- V max = 5km/h dla trakcji ciągnionej, V max = 3 km/h dla trakcji pchanej, 

- maksymalny nacisk na oś – 221 kN, dwie osie w wózku przy rozstawie 2,0 m, 

- tory w łuku R = 150m, 

- nawierzchnia S49, przytwierdzenie typu K na podkładach drewnianych; 

 - spadek poprzeczny kinety torowiska  5% w na terenie całej bocznicy kolejowej. 

 - równia stacyjna i = 0‰ 

 

2.1.2.4. Nawierzchnia rozjazdów. 

 

- rozjazd zwyczajny prawy Rz S49 – 1:9 – 190, (1 szt.) 

- rozjazd zwyczajny lewy Rz S49 – 1:9 - 190, (1 szt.)  
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2.1.2.5. Nawierzchnia drogowa [nie objęta niniejszym opracowanie 

ale powiązana funkcjonalnie]. 

 
 

Z uwagi na konieczność udostępnienia torowiska do przejazdu samochodów 

zastosowano wzmocnienie gruntu poprzez zabudowanie warstwy betonowej popiołowo 

– żużlowej Utex PB-8 o miąższości od 48 do 62 cm [spadek poprzeczny 5 %]. 

Zastosowanie nawierzchni z płyt betonowych [typu EPT] wykonanych na bazie 

kruszywa granitowego w oparciu o technologię betonu prasowanego. Płyty mają 

wymiary 1300 x 1300 x 150 do 160 [mm] oraz 1300 x 900 x 150 [mm] a także 1300 x 

450 x 150 oraz kostki z analogicznego betonu o wymiarach 140 x 140 x 140 [mm] do 

uzupełnienia nawierzchni w rejonie rozjazdów [możliwe alternatywne zastosowanie płyt 

przejazdowych kolejowych]. Cała nawierzchnia zostaje po ułożeniu spięta klamrami 

stalowymi w jednolita całość a szczeliny pomiędzy płytami zostają wypełnione piaskiem 

[zapewnienie odprowadzenia wody opadowej poprzez szczeliny i wzdłuż szyn poprzez 

tłuczeń i warstwę piaskową do gruntu]. 

 

2.1.3. Zestawienie elementów niniejszego przedsięwzięcia 

 

2.1.3.1. Budowa [po demontażu]‐ konieczna do wykonania 

 

Tor 123 b    długość   -    106,86 m, 

Tor nr 127a    długość   -    499,41 m, 

 

2.1.3.2. Budowa – w ramach niniejszego przedsięwzięcia: 

 

Tor nr 129a [projektowany] długość   -     495,17 m, 

Tor nr 129b [projektowany] długość   -       30,00 m, 

Rozjazd nr R 25 a (prawy) [Rz S49 - 1:9 – R 190] szt.   -    1; 

Rozjazd nr R 26 a (lewy) [Rz S49 - 1:9 – R 190] szt.   -    1; 

Kozioł oporowy żelbetowy [typowy]   szt.   -    1; 
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2.1.4. Bilans mas ziemnych dla części kolejowej 

 

Obliczony bilans robót ziemnych dla części kolejowej jest następujący: 

 

Roboty ziemne j.m. Ilość 

1 2 3 

Zdjęcie humusu m3 0

Wykopy m3 9 746

Nasypy z gruntu rodzimego m3 9 746

Nasypy z materiału dowiezionego  m3 10 695

 

2.1.5. Wykonanie podtorza 

 

Przyjęto posadowienie obiektów kolejowych na podłożu z Utex’u PB-8 – dla 

zapewnienia jednolitości podparcia oraz z uwagi na wprowadzenie transportu 

samochodowego na nawierzchnię kolejowa w rejonie punktu załadunkowego kamienia. 

 

Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych budowy podtorza należy wykonać 

następujące prace przygotowawcze. 

Wytyczyć i utrwalić oś linii i punkty wysokościowe projektowanego podtorza kolejowego 

jak proste, łuki, znaki wysokościowe – repery, znaki kilometrowe i hektometrowe. 

Wykonać konieczne roboty związane z likwidacją istniejących kolizji w terenie robót – 

rozebrać dwie linie kanalizacji wraz ze studniami i zasypaniem wykopów oraz 

zagęszczeniem gruntu nasypowego. 

Wyrównać spadki istniejącego terenu. 

Odwodnić teren przez wykonanie rowu odwadniającego jako zabezpieczenie terenu 

robót od wód powierzchniowych(jeżeli w trakcie robót wystąpi taka potrzeba). 

Wytyczyć profil roboczy robót ziemnych i opisać na palikach osiowych przez 

uprawnionego geodetę 

Kanalizację deszczową należy wykonać po przygotowaniu ostatecznym terenu [z uwagi 

na możliwość zniszczenia przez środki transportowe wykonawcy. 

Wskazane jest zastosowanie maszyn kolejowych do ułożenia toru oraz dostawy 
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kruszywa podbudowy jak i ostatecznego profilowania torów 

Dopuszcza się możliwość zastosowania „pociągu układkowego” – w ramach możliwości 

dostępu torowego z czynnego terminala. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty ziemne tak aby nie dopuścić do 

nadmiernego zawilgocenia lub przesuszenia odsłoniętego podłoża gruntowego. 

Stabilizacje gruntu rodzimego należy wykonać bezpośrednio po geotechnicznych 

badaniach sprawdzających stan podłoża gruntowego. Spulchniony grunt rodzimy należy 

zagęścić i wyrównać. Na tak przygotowanej podbudowie układamy warstwę filtracyjną – 

podsypka żwirowo – piaskowa o grubości 15 cm którą należy zagęścić zgodnie z 

normą. 

W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano odpowiednie 

pochylenie poprzeczne i podłużne korony torowiska, z której woda będzie 

odprowadzona do układu istniejącego odwodnienia Zakładu. 

 

2.1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne 

 

2.1.6.1. Beton 

 
Podziemne elementy żelbetowe, należy zaizolować stosując się do zaleceń producenta 

izolacji podanymi w kartach technicznych, 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 

Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie takie jak pyły, 

oleje, tłuszcze resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd., 

zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać a większe ubytki wypełnić, 

bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy 

powierzchnie przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powłokę gruntująca należy wykonać z Abizolu R i nanieść ją w jednej warstwie. 

Powłokę izolacyjną należy wykonać z lepiku asfaltowego Abizol KL i nanieść je w jednej 

warstwie, (powłoka izolacyjna powinna być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu powłoki gruntującej). 

Wystające elementy żelbetowe należy zabezpieczyć preparatem zabezpieczającym 

beton przed korozją. 
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2.1.6.2. Stal. 

 

Elementy stalowe  wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3 

korozyjności atmosfery. W tym celu: 

- po oczyszczenie powierzchni do stopnia Sa 21/2 (strumieniowo-ścierne) - zgodnie z 

PN ISO 8501-1:1996; pomalować zestawem malarskim dla środowiska 03 (warunki 

atmosferyczne zewnętrzne)  

Stosować farby poliwinylowe, chlorokauczukowe lub epoksydowe o grubościach 

minimalnych suchej powłoki - farby podkładowe 100 m ( w tym A – 40m i C - 60m) 

nawierzchniowe D 60 m - grubość łączna do 160 m;) 

Wybór systemu malarskiego do uzgodnienia z Inwestorem 

Polskie normy dotyczące zagadnienia to:  

 przygotowanie powierzchni wg PN-70/H-97051  

 ocena przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97052  

 powłoki malarskie wg PN-71/H-97053, PN-79/H-97070  

 rozdział 8 normy PN-B-06200:1997. 

 

2.1.6.3. Drewno 

 

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami zabezpieczającymi przed 

owadami, sinizną i pleśnieniem oraz działaniem ognia do klasy NRO. 

Zastosowane preparaty winny odpowiadać normie- PN-76/O-04906. Środki ochrony 

drewna. Ogólne wymagania i badania oraz posiadać dokumenty atestacyjne. 

 

2.1.7. Wymagania jakościowe 

 

2.1.7.1. Elementy betonowe 

 

Konstrukcja żelbetowa winna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03264:2002, a 

beton PN-EN 206-1:2003 wraz z PN-B-06265:2004.  
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Beton powinien być starannie zagęszczony przy użyciu wibratorów. 

W miejscach tych jak również w narożnikach i wzdłuż krawędzi mieszankę należy 

zagęszczać poprzez ubijanie lub sztychowanie.  

Zagęszczanie należy rozpocząć tuż po rozpoczęciu betonowania i kontynuować w 

czasie całego procesu tak, by w żadnym momencie nie znajdowała się w deskowaniu 

nadmierna ilość nie zagęszczonego betonu.  

Pielęgnacja betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczenia.  

Metody pielęgnacji powinny zapewnić niskie tempo odparowywania wody z powierzchni 

betonu lub utrzymywać powierzchnię cały czas w stanie wilgotnym. 

Pielęgnację powierzchni betonu należy rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu 

operacji zagęszczania i wykończania betonu tam, gdzie jest to konieczne. W razie 

potrzeby ochrony swobodnej powierzchni przed powstawaniem rys związanych ze 

skurczem plastycznym, przed zakończeniem wykończania należy zastosować 

pielęgnację tymczasową. 

Okres trwania pielęgnacji powinien być dostosowany do rozwoju własności betonu w 

strefie powierzchniowej. 

Dla betonów narażonych na działanie czynników zewnętrznych wg klas X0 lub XC1 

(patrz norma EN 206-1:2000), minimalne okresy pielęgnacji powinny wynosić 12 godzin 

pod warunkiem, że wiązanie nie trwa dłużej niż 5 godzin i temperatura powierzchni 

betonu jest równa lub wyższa niż 5oC.. 

W przypadku śniegu, deszczu, mrozu lub innych niekorzystnych warunków 

pogodowych, świeżo ułożony beton należy zabezpieczyć ( przez przekrycie, 

podgrzewanie itp.). 

Świeży beton powinien być zabezpieczony przed kontaktem z wodą gruntową co 

najmniej przez 4 dni. 

Uwaga 

Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 

2mm. 

 

2.1.7.2. Konstrukcje stalowe  

 

 Konstrukcja stalowe winna odpowiadać wymaganiom norm PN-B-06200:2002 lub PN-
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EN 1090.  

Klasa konstrukcji  

Konstrukcja stalowa obiektu winna spełniać wymagania podwyższone - klasy 2 zgodnie 

z załącznikiem A do normy PN-B-06200, 

Badania połączeń spawanych  

Połączenia spawane winny odpowiadać wymaganiom rozdz. 5 normy PN-B-06200, a 

badania spoin załącznikowi B do tej normy.  

Badania połączeń śrubowych 

Połączenia śrubowe winny odpowiadać rozdziałowi 6 normy PN-B-06200,a badania 

połączeń śrubowych załącznikowi C do tejże normy. 

 

2.1.8. Materiały użyte w elementach konstrukcyjnych 

 

W projekcie niniejszym zastosowano następujące materiały: 

- Beton konstrukcyjny kl. C 25/30  

- Stal zbrojeniowa kl. A-II  

- Stal na strzemiona kl. A-0  

- Stal profilowa S 235.  

Betonowanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych należy realizować w 

temperaturach dodatnich z zachowaniem wymogów określonych Polskimi Normami.  

 

2.1.9. Przyjęte obciążenia 

 

Obciążenie stałe wg PN-82/B-02001 

Obciążenie zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003 

Obciążenie śniegiem dla strefy I wg PN – 86/B-02010 

Obciążenie wiatrem dla strefy I wg PN -77/B-02011 

Obciążenie gruntem wg PN – 88/B-02014 

Obciążenie użytkowe p = 5 kN/m2 – na stropach stacji przesypowych 

  p = 3,5 kN/m2 – na stropach mostów 

Obciążenia statyczne i dynamiczne od poszczególnych urządzeń zostały przyjęte na 

podstawie założeń,  planów obciążeń opracowanych przez branżę  technologiczną, 
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instalacyjną i elektryczną. 

 

2.1.10. Obliczenia statyczne 

 

Obliczenia statyczne wykonano metodą stanów granicznych z wykorzystaniem 

programów komputerowych Autodesk Robot Structural. Podstawowe obliczenia są do 

wglądu w archiwum Carbo Projekt Sp. z o.o. 

Wyniki obliczeń naniesiono na rysunkach projektu budowlanego 

 

2.2. Warunki wykonywania robót 

 

Wszystkie prace torowe po protokólarnym przekazaniu placu budowy przez inwestora 

wykonywać należy pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami o specjalności linie, węzły i stacje kolejowe oraz 

opracowanym Planie BIOZ dla wykonywania robót torowych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie warunków bezpieczeństwa 

zwłaszcza na odcinkach, obok których przebiegają czynne tory stacyjne PKP PLK (w 

skrajni). Pracownik wyznaczony przez Inwestora w tymczasowym regulaminie 

prowadzenia ruchu na czas robót zobowiązany jest do każdorazowego odpisywania 

rozpoczęcia i zakończenia robót w rejonie czynnych torów w książce D-831 na nastawni 

wskazanej w spisanym tymczasowym regulaminie robót i komunikowania się w trakcie 

robót z właściwym dyżurnym ruchu. 

 

2.2.1. Opis zakresu i sposobu zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót, 

przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie budowy. Roboty będą wykonywane tylko w porze 

dziennej, pod bezpośrednim nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe, który jest odpowiedzialny za 
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zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

wykluczających zagrożenie ich życia i zdrowia  zgodnie z § 62 i § 63 przepisów Id-1. 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonującej czynności nadzoru 

inwestorskiego  obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w 

zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa warunków pracy. 

Miejsce wykonywania robót w rejonie czynnych torów należy sygnalizować zgodnie z 

Instrukcją  Sygnalizacji E-1, przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane 

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.  

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać warunków technicznych wykonywania 

robót, przepisów szczególnych, norm itp. 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z harmonogramem 

robót i poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonywania robót przez kierownika 

budowy. Nie należy zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy zatrudnieni 

muszą mieć aktualne badania lekarskie oraz bez wstępnego przeszkolenia na 

stanowisku pracy w zakresie bhp przy określonych robotach torowych. Wykonywanie 

funkcji operatorów maszyn torowych, dźwignicowych, kierowców wózków silnikowych i 

innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień 

wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Maszyny i urządzenia techniczne 

używane do prac, pod względem technicznym i eksploatacyjnym odpowiadać powinny 

warunkom zapewniającym obsługującym je osobom bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy. 

Samowolne chodzenie  pracowników po torach i oddalanie się z miejsca robót jest 

zabronione. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach obowiązani są mieć na sobie kamizelki 

ostrzegawcze. 

Pracownicy przenoszący przedmioty ciężkie powinni być wyposażeni  w urządzenia  i 

sprzęt  pomocniczy, jak  liny, pasy, kleszcze lub inny sprzęt ułatwiający pracę i 

zapewniający jej bezpieczeństwo. 

Na miejscu robót powinna znajdować się przenośna apteczka  pierwszej pomocy. 

Kierownik budowy powinien być wyposażony w środki łączności oraz znać numery 

telefonów : 

najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej i posterunku policji. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przeciwpożarowe w miejscu 

robót, a w szczególności za: 



 

 

STRONA 

21PROJEKT WYKONAWCZY 
NUMER PROJEKTU 

CP/259PW 

CARBO PROJEKT SP. Z O.O. 2014 

znajomość stanu zagrożenia pożarowego podległych obiektów, maszyn, urządzeń i 

instalacji, 

nadzorowanie prawidłowej organizacji pracy oraz stosowania właściwych procesów 

technologicznych przy  pracach torowych, 

w przypadku konieczności używania otwartego ognia wyznaczenie dozorcy 

wyposażonego w sprzęt  gaśniczy. 

 

2.3. Wytyczne realizacyjne 

 

Roboty budowlane związane z wykonaniem torów kolejowych i kozłem oporowym 

żelbetowym powinny zostać wykonane zgodnie z PN i odnośnymi instrukcjami 

i wytycznymi branżowymi. 

 

Wytyczne ogólnobudowlane zawarte w części podstawowej projektu firmy CARBO 

PROJEKT [arch. i zagospod. oraz branż.] 

 

Podstawę opracowania niniejszej informacji stanowią: 

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003r.); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) 

Dokumentacja do wykonania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę 

 

2.3.1. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniowa realizowaną częściowo w przekopie i 

nasypie kolejowym. 

Podczas realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane różne rodzaje robót 

budowlanych jak: 

- prowadzenie robót w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, 

- prace wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego, 

- wykonywanie prac przy montażu ciężkich elementów. 
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W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej 

inwestycji winien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

 

2.3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

W ramach  przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych uwagę należy zwrócić na następujące 

kwestie: 

zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, 

zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym 

informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób imiennie wyznaczonych do 

nadzoru oraz  zasady przepływu informacji, 

wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem 

robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp., 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się 

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami procedurami w szczególności 

dotyczącymi: 

wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia, 

zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza robót, 

organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 

bezpieczeństwa transportu, 

prac wykonywanych w wykopach, 

prac mechanicznych środków transportu, 

postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów i prądu 

elektrycznego. 

 

2.3.3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających 

z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego 
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zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

2.3.3.1. Łączność. 

 

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy 

z faksem. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. 

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni: mistrzowie wykonujący prace 

liniowe i mistrzowie nadzorujący prace ziemne. 

 

2.3.3.2. Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy. 

 

Ruch kołowy na terenie budowy powinien odbywać się zgodnie ze znakami drogowymi 

umieszczonymi na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Ruch 

pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych lub w miejscach wyznaczonych. 

 

2.3.3.3. Prace szczególnie niebezpieczne. 

 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

- prace wykonywane w rejonie czynnego torowiska, 

- wykonywanie wykopów, 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

- roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, 

którzy oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w 

zakresie bhp z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.  

Przed przystąpieniem do realizacji w/w prac należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem na danym stanowisku pracy.  

Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

ustalenia harmonogramu kolejności wykonywania zadań, 
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zapewnienia udzielenia pracownikom właściwego instruktażu, 

zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach. 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni 

mistrzowie. 

 

2.3.3.4. Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji. 

 

należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy, 

należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarnej i 

komisariatu policji, 

wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być znane każdemu pracownikowi 

nadzoru technicznego, 

wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy a pod jego 

nieobecność, koordynatorowi ds. bhp, z wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 

 

2.4. Wymagania jakościowe 

 

2.4.1. Elementy betonowe 

 

Konstrukcja żelbetowa winna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03264:2002, a 

beton PN-EN 206-1:2003 wraz z PN-B-06265:2004.  

 

2.4.2. Konstrukcje stalowe 

 

 Konstrukcja stalowa winna odpowiadać wymaganiom norm PN-B-06200:2002 lub PN-

EN 1090.  

Klasa konstrukcji  

Konstrukcja stalowa obiektu winna spełniać wymagania podwyższone - klasy 2 zgodnie 

z załącznikiem A do normy PN-B-06200, 

Badania połączeń spawanych  

Połączenia spawane winny odpowiadać wymaganiom rozdz. 5 normy PN-B-06200,a 
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badania spoin załącznikowi B do tej normy.  

Badania połączeń śrubowych 

Połączenia śrubowe winny odpowiadać rozdziałowi 6 normy PN-B-06200, a badania 

połączeń śrubowych załącznikowi C do tejże normy. 

 

2.5. Wytyczne do planu BIOZ 

 

Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz 

warunki prowadzenia robót budowlanych. Podstawa prawna sporządzenia „Planu BIOZ” 

jest art. 21a  Prawa Budowlanego ( Dz. U. nr 151, poz. 1256). 

W planie bioz wyznaczyć sposób wygrodzenia placu budowy, zabezpieczyć teren i 

wyłączyć z ruchu komunikacji , wskazać sposób zabezpieczenia w energie elektryczną, 

węzły sanitarne, węzeł kierownika budowy, rozmieszczenie sprzętu pomocy sanitarnej, 

dokonać szkolenia bhp pracowników itd. 

W planie BIOZ należy uwzględnić następujące zagrożenia: 

 

I. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Podczas prowadzenia robot należy zwracać szczególna uwagę oraz zachować 

ostrożność przy: 

przy rozładunku i transporcie materiałów budowlanych, 

obsłudze sprzętu, maszyn i narzędzi mechanicznych podczas prowadzonych prac, 

 

II. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót. 

Podczas wykonywania konstrukcji mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

przygniecenie ciężkimi elementami, 

praca z narzędziami i sprzętami elektrycznymi – wiertarki, spawarki, wibratory, 

praca z zagęszczarkami i walcami wibracyjnymi, 

praca z udziałem żurawi samochodowych i podnoszeniem ciężkich elementów, 

urazy spowodowane przenoszonymi materiałami, 

upadek przy wykonywaniu prac na pochyłych skarpach nasypu i w wykopach 
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Zagadnienia BHP 

 

Roboty budowlane i konstrukcyjne należy prowadzić zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - 

montażowych, instrukcjami wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy 

technicznej dla tego typu obiektów budowlanych, a w szczególności Rozporządzeniem 

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

bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 z 1997r.) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy  

Użyte materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać aprobatę techniczną 

dopuszczającą do stosowania 

 

2.6. Zastosowane programy komputerowe 

 

Robot Millenium 

RCAD Żelbet 

RCAD Stal 

RCAD- Rysunki szalunkowe 

AUTOCAD 2009 

 

2.7. Materiały użyte do konstrukcji 

 

W projekcie niniejszym zastosowano następujące materiały: 

- Beton konstrukcyjny kl. C 25/30  

- Stal zbrojeniowa kl. A-I  

- Stal na strzemiona kl. A-0  

- Stal profilowa S 235.  

Betonowanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych należy realizować w 

temperaturach dodatnich z zachowaniem wymogów określonych Polskimi Normami.  
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2.8. Uwagi ogólne 

 

Wszystkie wprowadzone zmiany należy nanieść w dzienniku budowy 

Wszystkie rysunki oznaczone są numerem etapu  oraz literą rewizji oraz datą 

wydawania rysunków. Rysunek wydany z następnym numerem etapu, rewizji lub datą 

anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

W opisie oraz na rysunkach wskazano jednoznacznie rodzaje technologii i materiałów 

budowlanych, które należy zastosować w budowanych obiektach. Wykonawca na 

zastosowanie zamiennej technologii lub materiałów budowlanych musi uzyskać 

pisemną zgodę projektanta. 

Wprowadzenie zaakceptowanych przez projektanta rozwiązań zastępczych 

zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co będzie 

podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji powykonawczej. 

Proponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez projektanta zmiany 

pociągające za sobą konieczność dokonania korekt rozwiązań projektowych przez 

projektanta, nie wchodzą w zakres czynności nadzoru autorskiego i będą wykonane na 

podstawie oddzielnych rozliczeń. 

 

2.9. Wykaz norm i literatury 

 

W projekcie wykorzystano następujące normy: 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne 

i montażowe. 

PN-86/B-02005 obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami 

PN-B-03264:1999 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie  

PN – 74 /B – 02480 Grunty budowlane.  

PN – 76 /B – 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN – 90 /B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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„Fundamentowanie – projektowanie posadowień” pod redakcją Czesława Rybaka. Wyd. 

d.w.e.1997r.   

„Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki , M. Żyburtowicz. 

Wyd.1996  

"Konstrukcje żelbetowe" - J. Kobiak W. Stachurski Wyd. Arkady  

PN-85/K-88150 Tabor kolejowy. Zderzaki Rozmieszczenie i wymiary zabudowy 

PN-K-88203 luty 1996 Tabor kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne wymagania i badania 
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3. Klauzule 

 

W zakresie prac związanych z realizacją projektowanej inwestycji obowiązują wszystkie 

uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i dokumenty zawarte w projekcie budowlanym. 

Wszystkie rozwiązania technologiczno -budowlane chronione są prawem autorskim. 

Kopiowanie i wykorzystanie ich do innych celów niż w/w inwestycja wymaga zgody 

projektanta i  Carbo Projekt Sp. z o.o. 

Niedopuszczalne jest zwiększenie obciążeń w obiektach ponad to, co zostało przyjęte w 

projekcie. 
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