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Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1
45-594 Opole

Załącznik nr 1
do decyzji nr WOOŚ.4210.7.2016.MJ/MSe.89 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   

w Opolu z dnia 2020-07-31

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA
(zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   
o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2018r., poz. 2081).

„Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław 
Mikołajów” 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest remont oraz przebudowa linii 
kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów. Przedmiotowa linia 
łączy stację Kalety, w województwie śląskim, ze stacją Wrocław Mikołajów, w województwie 
dolnośląskim. 

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest terenie dwóch województw: 
 opolskiego (powiatów: kluczborski, namysłowski, gmin: Kluczbork, Wołczyn, 

Domaszowice, Namysłów, Wilków) od km 69,876-117,780 tj. na długości 47,904 
km,

 dolnośląskiego (powiatów: oleśnicki, wrocławski, gmin: Bierutów, Oleśnica, 
Długołęka i Wrocław) od km 117,780 do km 162,800 na długości 45,020 km, z 
wyłączeniem odcinka od km 161,590 do rozjazdu nr 45 w stacji Popowice km 
162,500, ponieważ ten odcinek będzie realizowany w ramach odrębnego zadania, 
dla którego została wydana w dniu 14 czerwca 2017r. przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr WOOŚ.4210.27.2016.KC.22.

Łączna długość odcinka stanowiącego zakres planowanego przedsięwzięcia wynosi 
92,924 km. 

Zakres prac na odcinku Kluczbork – Namysłów – gr. województwa 
opolskiego/dolnośląskiego tj. od km 69+876 do km 117,780:

Lokalizacja Zakres -wariant proponowany przez Inwestora
Prędkość

 maksymalna szybkość pociągów pasażerskich – 120 km/h,
 maksymalna szybkość pociągów towarowych – 80 km/h

Układ torowy
Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów głównych zasadniczych oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych  i zabudowanych w nich rozjazdów wraz z robotami 
towarzyszącymi (odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze wzmocnieniem) w 
szczególności:
 rozbiórka istniejących torów szlakowych i stacyjnych,
 rozbiórka rozjazdów,
 roboty ziemne (wykopy, nasypy, poszerzenie nasypów, roboty podtorzowe wraz ze 

wzmocnieniem i odwodnieniem, humusowanie skarp),
 wzmocnienie podtorza, podłoża,
 wbudowanie warstwy ochronnej,
 regulacja torów w oraz dostosowanie istniejącej geometrii torów szlakowych i głównych 

zasadniczych do prędkości Vmax =120km/h;
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Stacja Kluczbork km ok. 
70,122

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   i zabudowanych w nich 
rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                             
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem);

 wymiana nawierzchni     torów i rozjazdów w torach 
głównych dodatkowych i bocznych wraz z robotami 
towarzyszącymi (odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem);

 korekta geometrii układu torowego stacji

Odcinek Kluczbork – Smardy
 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 

głównych zasadniczych wraz z robotami 
towarzyszącymi (odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem)

Przystanek osobowy Smardy 
km ok. 74,708

 zmiana geometrii układu torowego toru nr 2, w celu 
zmiany lokalizacji peronu nr 2,

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych wraz z robotami 
towarzyszącymi (odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem)

Odcinek Smardy – Wołczyn
  kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 

głównych  wraz z robotami towarzyszącymi                               
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem) 

Stacja Wołczyn ok. km 
82,168

 zmiana położenia torów nr 2, 4 i 6 w obrębie peronów 
w związku ze zmianą lokalizacji peronu nr 2,

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych i zabudowanych w nich 
rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                            
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem),

 wymiana nawierzchni wybranych torów i rozjazdów w 
torach głównych dodatkowych i bocznych wraz z 
robotami towarzyszącymi (odwodnienie, roboty 
podtorzowe wraz ze wzmocnieniem)

Odcinek Wołczyn – 
Wierzbica Górna

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych wraz z robotami towarzyszącymi                                
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem )

Przystanek osobowy 
Wierzbica Górna km ok. 

87,208

 zmiana geometrii układu torowego toru nr 2, w celu 
zmiany lokalizacji peronu nr 2,

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych wraz z robotami towarzyszącymi                              
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem) 

Odcinek Wierzbica Górna – 
Domaszowice

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych wraz z robotami towarzyszącymi                                
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem )

Stacja Domaszowice km ok. 
94,271

 zmiana geometrii toru nr 1,
 likwidacja toru nr 3 wraz z rozjazdami, w celu 

powiększenia międzytorza dla zabudowy peronu nr 2,
 likwidacja torów nr 4 i 6 wraz z rozjazdami,
 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 

głównych zasadniczych   i zabudowanych w nich 
rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                               
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(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem 

 wymiana nawierzchni toru głównego dodatkowego nr 5 
(nowy numer 3) wraz z korektą jego geometrii wraz z 
robotami towarzyszącymi (odwodnienie, roboty 
podtorzowe wraz ze wzmocnieniem)

Odcinek Domaszowice – 
Gręboszów

  kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   wraz z robotami 
towarzyszącymi (odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem )

Przystanek osobowy 
Gręboszów km ok. 100,336

 zmiana geometrii toru nr 1 w związku ze zmianą 
lokalizacji peronu nr 2;

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   i zabudowanych w nich 
rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                                
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem )

Odcinek Gręboszów – 
Namysłów

  kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych wraz z robotami 
towarzyszącymi (odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem) 

Stacja Namysłów km ok. 
106,465

 korekta geometrii układu torowego stacji w celu 
zabudowy dodatkowych rozjazdów i peronu nr 2;

 likwidacja rozjazdu oraz likwidacja nieużytkowanych 
torów;

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   i zabudowa w nich rozjazdów 
wraz z robotami towarzyszącymi (odwodnienie, roboty 
podtorzowe wraz ze wzmocnieniem )

 wymiana nawierzchni;
 kompleksowa wymiana nawierzchni wybranych torów i 

rozjazdów w torach głównych dodatkowych i bocznych 
wraz z robotami towarzyszącymi (odwodnienie, roboty 
podtorzowe wraz ze wzmocnieniem )

Odcinek Namysłów – Wilków 
Namysłowski

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych wraz z robotami 
towarzyszącymi (odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem)

Przystanek osobowy Wilków 
Namysłowski km ok. 111,090

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych wraz z robotami 
towarzyszącymi (odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem)

Przystanek osobowy 
Pielgrzymowice km ok. 

116,759

 lokalizacja nowego przystanku osobowego 
Pielgrzymowice przy przejeździe w ok. km 116.759;

 korekta układu geometrycznego torów szlakowych;
 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 

głównych wraz z robotami towarzyszącymi                                  
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)

Odcinek Wilków 
Namysłowski - Bierutów do 

gr. województwa 
opolskiego/dolnośląskiego 

km ok  117,780:

 kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych wraz z robotami 
towarzyszącymi ( odwodnienie, roboty podtorzowe 
wraz ze wzmocnieniem) 
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Odwodnienie 
 wykonanie czyszczenia i odtworzenia rowów bocznych (usunięcie części roślinnej, 

udrożnienie, odmulenie, pogłębienie tak, aby zapewnić przepływ wody) oraz 
uzupełnienie ich o nowe odcinki,

 wykonanie odwodnienia wgłębnego (w postaci ciągów drenarskich, drenokolektorów i 
kolektorów na stacjach i przystankach osobowych oraz na szlakach na odcinkach o 
ograniczonej powierzchni terenu (np. na długości wykopów),

Perony wraz z zagospodarowaniem
Przystanek osobowy Smardy 

km ok. 74,708
Stacja Wołczyn km ok. 

82,168
Przystanek osobowy 

Wierzbica Górna km ok. 
87,208

Stacja Domaszowice km ok. 
94,271

 przewiduje się likwidację / rozbiórkę, budowę i 
przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych z zabudową małej 
architektury (wiaty, ławki, kosze, tablice informacyjne)

Przystanek osobowy 
Gręboszów km 100,469

 przewiduje się likwidację/rozbiórkę, budowę i 
przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych z zabudową małej 
architektury (wiaty, ławki, kosze, tablice informacyjne)

Stacja Namysłów km 
106,465

Przystanek osobowy Wilków 
Namysłowski km ok. 111,090

 przewiduje się likwidację / rozbiórkę , budowę i 
przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych z zabudową małej 
architektury (wiaty, ławki, kosze, tablice informacyjne)

Przystanek osobowy 
Pielgrzymowice (nowy) km 

ok. 116,758

 budowa nowego przystanku osobowego - 
zaprojektowano dwa perony wraz z dostosowaniem ich 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych z zabudową 
małej architektury (wiaty, ławki, kosze, tablice 
informacyjne)

Sieć trakcyjna
 demontaż istniejącej sieci wraz z konstrukcjami wsporczymi,
 przewiduje się budowę nowej sieci trakcyjnej na całym odcinku w torach głównych 

zasadniczych i szlakowych oraz wybranych torach głównych dodatkowych na stacjach,
 przewieszenie istniejącej sieci trakcyjnej na nowe elementy wsporcze w torach 

głównych dodatkowych i bocznych wraz regulacją sieci na stacjach Kluczbork, 
Wołczyn i Namysłów,

Sieć elektroenergetyczna
Sterowanie ruchem kolejowym (SRK)

 wymiana urządzeń srk oraz przebudowa stacyjnych urządzeń srk,
 zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych,
 zabudowa licznikowego systemu kontroli nie zajętości,
 zabudowa blokad liniowych półsamoczynnych jednodostępowych dwukierunkowych,
 przebudowa urządzeń srk na przejazdach kolejowo-drogowych

Sieci telekomunikacyjne
 budowa nowych linii telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych, w tym:

 budowa szlakowych kabli telekomunikacyjnych z odgałęzieniami,
 budowa telefonicznej kanalizacji kablowej wraz z urządzeniami na stacjach, 

przystankach osobowych, przejazdach itp.
 usunięcie kolizji istniejących kabli telekomunikacyjnych z robotami 

okołotorowymi,
 zabudowa urządzeń łączności technologicznej,
 zabudowa systemu kamer TV na wybranych przejazdach oraz głowicach 

rozjazdowych na stacjach,
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Obiekty kubaturowe

Odcinek Kluczbork – 
Wołczyn

 (km 69,876 – 81,560)

BUDYNEK NASTAWNI WYKONAWCZEJ Kb3 w km 
70,488:
 remont nastawni

Budynek podlega nadzorowi konserwatora zabytków
BUDYNEK POSTERUNKU PRZEJAZDOWEGO w km 
70,852:
 rozbiórka budynku
BUDYNEK POSTERUNKU PRZEJAZDOWEGO w km 
81,332 ( remont lub rozbiórka):
 rozbiórka budynku

Odcinek obejmujący stacje 
Wołczyn

 (km 81,560 – 83,334)

BUDYNEK NASTAWNI DYSPONUJĄCEJ WOŁCZYN w 
km 82,222:
 remont nastawni 
BUDYNEK NASTAWNI WYKONAWCZEJ WOŁCZYN w 
km 82,864:
 remont lub rozbiórka nastawni

Odcinek Wołczyn – 
Namysłów

 (km 83,334 – 105,645)

BUDYNEK NASTAWNI DYSPONUJĄCEJ 
DOMASZOWICE w km 93,969:
 remont obiektu

Odcinek Namysłów – granica 
woj. 

opolskiego/dolnośląskiego
 (km 105,645 – 117,780)

BUDYNEK NASTAWNI DYSPONUJĄCEJ NAMYSŁÓW w 
km 106,033:
 remont obiektu
BUDYNEK NASTAWNI NAMYSŁÓW WYKONAWCZEJ w 
km 106,977:
 remont lub rozbiórka obiektu

Układ drogowy
Skrzyżowania z drogami-wszystkie skrzyżowania z drogami, w poziomie szyn,

przewidziane są do przebudowy z dostosowaniem do
prędkości V=120 km/h wraz z niezbędną przebudową/rozbudową  drogi w rejonie 

przejazdów
Wycinka drzew i krzewów

(ok. 1200 sztuk drzew i ok. 73 000 m2 powierzchni zwartych zadrzewień)
Obiekty inżynieryjne 

 Zakres robót dla poszczególnych obiektów inżynieryjnych zestawiono poniżej:
Lp. km ok. Rodzaj obiektu Zakres robót
1. 70,353 most remont i przebudowa średnia
2. 70,497 wiadukt drogowy nie dotyczy
3. 71,100 przepust remont duży
4. 71,861 wiadukt remont średni
5. 72,150 wiadukt rozbiórka
6. 73,109 przepust remont duży
7. 73,579 przepust remont duży
8. 74,443 most remont i przebudowa średnia
9. 75,630 przepust rozbiórka

10. 75,755 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
11. 77,759 przepust budowa nowego
12. 81,027 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
13. 82,968 most remont duży/przebudowa średnia
14. 83,493 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
15. 84,124 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
16. 86,865 przepust budowa nowego
17. 87,107 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
18. 88,024 przepust budowa nowego
19. 88,474 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
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20. 89,339 przepust remont duży
21. 90,263 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
22. 90,512 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
23. 90,592 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
24. 91,299 przepust remont mały
25. 92,042 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
26. 92,606 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
27. 93,413 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
28. 94,911 most remont średni
29. 95,458 wiadukt remont i przebudowa średnia
30. 95,856 wiadukt remont i przebudowa średnia
31. 96,669 wiadukt remont i przebudowa średnia
32. 97,535 wiadukt drogowy rozbiórka
33. 98,993 przepust bieżąca konserwacja
34. 99,759 przepust remont duży
35. 100,389 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
36. 100,525 przepust remont duży
37. 102,830 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
38. 104,600 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
39. 105,091 wiadukt rozbiórka 
40. 105,800 ściana oporowa zastąpienie skarpą
41. 106,025 wiadukt drogowy nie dotyczy
42. 106,393 kładka dla pieszych remont duży (z przebudową podpory)
43. 106,902 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
44. 107,289 most remont i przebudowa średnia
45. 107,785 most remont i przebudowa średnia
46. 108,307 most remont duży/przebudowa średnia
47. 108,667 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
48. 110,404 wiadukt remont i przebudowa średnia
49. 111,697 wiadukt remont mały
50. 111,809 przepust remont mały/remont duży
51. 113,240 przepust rozbiórka istniejącego i budowa nowego
52. 114,140 most remont i przebudowa mała
53. 115,325 przepust remont średni
54. 116,397 most remont duży
55. 117,431 most remont i przebudowa mała
56. 117,773 wiadukt rozbiórka istniejącego

Wyjaśnienia pojęć czynności:
 pozostawienie bez zmian:

 brak przewidywanych prac,
 obiekt w pełni sprawny technicznie lub nie jest objęty zakresem prac studialnych,

 bieżąca konserwacja - ograniczona:
 oczyszczenie elementów obiektu,
 udrożnienie elementów odwodnienia,
 udrożnienie i odmulenie na wlocie i wylocie,
 wycinka roślinności,
 miejscowe naprawy elementów niekonstrukcyjnych,
 smarowanie elementów ruchomych,
 dla wiaduktów drogowych (obiekty nieznajdujące się w ewidencji Zakładu Linii Kolejowych): 

oczyszczenie spodu konstrukcji w strefie torów kolejowych, naprawa/wymiana/montaż nowych 
osłon przeciwporażeniowych,

 bieżąca konserwacja:
               obejmuje, to co ograniczona bieżąca konserwacja oraz dodatkowo:

 miejscowe oczyszczenie z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie,
 miejscowe uzupełnienia niewielkich ubytków materiału (beton, cegła, kamień itp.),
 uzupełnianie niewielkich ubytków spoin,
 regulacja i umocnienie skarp,
 naprawa elementów wyposażenia,
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 remont mały:
               obejmuje, to co bieżąca konserwacja oraz dodatkowo:

 nadbudowa skrzydeł i ścianek czołowych,
 uzupełnienia ubytków niemających wpływu na nośność obiektów,
 umocnienie stożków nasypowych i dna cieku,
 wykonanie schodów skarpowych, służbowych,

 remont średni:
              obejmuje, to co remont mały oraz dodatkowo:

 wymiana mostownic i chodników,
 naprawa lub wymiana pojedynczych drugorzędnych elementów,
 naprawa połączeń (spawanych, śrubowych, nitowanych),
 zabezpieczenie antykorozyjne stali,
 uzupełnienie ubytków nowymi materiałami,
 naprawa łożysk i ciosów,
 naprawy powierzchniowe (w tym torkretowanie),
 iniekcje pęknięć,
 naprawa/wymiana izolacji (bez konieczności rozkopania nasypu),

 remont duży:
               obejmuje, to co remont średni oraz dodatkowo:

 naprawa/wymiana izolacji (w przypadku konieczności rozkopania nasypu),
 wzmocnienie elementów konstrukcyjnych,
 wymiana jezdni na przęsłach,
 wzmocnienie połączeń,
 wzmocnienie podpór i fundamentów,
 przebudowa ław lub ciosów podłożyskowych,
 całkowita wymiana elementów wyposażenia lub wykonanie nowych w przypadku ich braku,

 remont i przebudowa mała:
               obejmuje, to co remont duży oraz dodatkowo:

 poprawa parametrów technicznych i użytkowych obiektu,
 całkowita wymiana konstrukcji przęseł (z wykorzystaniem podpór istniejących),
 dostosowanie podpór do nowej konstrukcji przęseł,
 wbudowanie w światło istniejącego obiektu, nowego obiektu (tzw. relining), bez rozbiórki obiektu 

istniejącego,
 dotyczy przepustów,

 remont i przebudowa średnia:
               obejmuje, to co remont i przebudowa mała oraz dodatkowo:

 przebudowa mostu/wiaduktu na przepust lub przejście pod torami
 dotyczy niewielkich obiektów niebędących przepustami,

 remont i przebudowa duża:
               obejmuje, to co remont i przebudowa średnia oraz dodatkowo:

 dotyczy przepustów, przejść pod torami, niewielkich wiaduktów i mostów, których przebudowa 
wiąże się ze skomplikowaną technologią wykonania prac,

 dotyczy dużych wiaduktów i mostów, których przebudowa wiąże się ze skomplikowaną 
technologią wykonania prac,

 rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu:
 rozbiórka obiektu istniejącego (częściowa lub całkowita) i wybudowanie nowego obiektu bez 

wykorzystania starych elementów konstrukcyjnych,

 rozbiórka (likwidacja):
 rozbiórka obiektu istniejącego,

 budowa nowego obiektu:
 budowa nowego obiektu, w nowej lokacie

Zakres prac na odcinku granica województwa opolskiego/dolnośląskiego – Oleśnica – 
Wrocław Mikołajów: 

Lokalizacja Wariant proponowany przez Inwestora
Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów głównych zasadniczych oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych  i zabudowanych w nich rozjazdów wraz z robotami 
towarzyszącymi ( odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze wzmocnieniem ) 

Prędkość
granica woj. 

opolskiego/dolnośląskiego – 
Łukanów (od km ok. 117,780 do 

ok. 137,017)

 maksymalna szybkość pociągów pasażerskich: 80-
120 km/h,

 maksymalna szybkość pociągów towarowych: 80 
km/h
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Łukanów – Wrocław 
Sołtysowice

(od km ok. 137,017 do ok. 
157,881)

 maksymalna szybkość pociągów pasażerskich: 100-
120 km/h,

 maksymalna szybkość pociągów towarowych: 80 
km/h

Wrocław Sołtysowice – 
Wrocław

Popowice Wp2 (od ok. km 
157,881 do ok. 162,800)

 maksymalna szybkość pociągów pasażerskich: 100 
km/h,

 maksymalna szybkość pociągów towarowych: 80 
km/h

Układ torowy (tory, podtorze, perony)
- zwiększenie nacisku do 221 kN/oś przewidziano na całej długości linii objętej 

opracowaniem

granica woj. 
opolskiego/dolnośląskiego – 

Łukanów )

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                      
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 korekty układu geometrycznego torów, w tym 

fragmentaryczna rozbiórka, przebudowa i budowa 
torów,

 częściową regulację torów istniejących,
 częściową wymianę nawierzchni i wzmocnienie 

podtorza,
 usunięcie roślinności, w celu zapewnienia 

widoczności i bezpieczeństwa,
 realizację odwodnienia za pomocą umocnionych 

rowów otwartych, w rejonie skrzyżowań 
jednopoziomowych z drogami kołowymi oraz w 
trudnych warunkach terenowych, za pomocą 
drenaży i drenokolektorów,

 czyszczenie oraz profilowanie istniejących rowów 
bocznych, przewiduje się także, budowę nowych 
ciągów drenarskich wraz z kolektorami, studniami, 
osadnikami i wylotami,

 likwidację, budowę lub przebudowę peronów wraz z 
dostosowaniem ich dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

 zapewnienie dojść do peronów na przystankach i 
stacjach w poziomie szyn od strony przyległych 
przejazdów i przejść kolejowych,

 wyposażenie peronów w wiaty peronowe, elementy 
małej architektury oraz informacji pasażerskiej,

 istniejące elementy małej architektury posiadające 
wartość historyczną, np. wiaty peronowe przewiduje 
się poddać pracom konserwatorskim.

Stacja Bierutów km ok. 119,873

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                       
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 korekty w profilu podłużnym torów,
 regulację torów i rozjazdów,
 przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych,
 zlokalizowanie na peronach wiat peronowych. 
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Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej,

 poddanie pracom konserwatorskim istniejących 
elementów małej architektury posiadających wartość 
historyczną, np. wiat peronowych,

Przystanek osobowy Solniki 
Wielkie km ok. 126,600 

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych wraz z robotami 
towarzyszącymi ( odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 budowę nowego przystanku Solniki Wielkie ok. km 

126,600 – 126,950,
 likwidację i budowę w zmienionej lokalizacji peronów  

z  dostępem dla osób niepełnosprawnych,
 wyposażenie peronów w wiaty peronowe, elementy 

małej architektury oraz informacji pasażerskiej,

Stacja Oleśnica km ok. 133,690

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                        
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 przebudowę torów oraz nieznaczne zmiany w profilu 

podłużnym torów,
 regulację torów i rozjazdów,
 przebudowa peronów wraz z dostosowaniem ich dla 

potrzeb osób, niepełnosprawnych,
 poddanie pracom konserwatorskim istniejących 

elementów małej architektury posiadających wartość 
historyczną, np. wiat peronowych,

 odrestaurowanie dwóch istniejących żurawi 
wodnych zlokalizowanych w obrębie peronu nr 4 
oraz na międzytorzu,

 odtworzenie połączeń rozjazdowych,
 odwodnienie za pomocą umocnionych rowów 

otwartych, oraz za pomocą drenaży i 
drenokolektorów,

Łukanów – Wrocław 
Sołtysowice

 

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                         
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 korekty układu geometrycznego torów, w tym 

fragmentaryczna rozbiórka, przebudowa i budowa 
torów,

 regulację torów istniejących,
 częściową wymianę nawierzchni i wzmocnienie 

podtorza,
 zmianę dopuszczalnego nacisku na oś, w celu 

osiągnięcia parametrów konstrukcyjnych linii 
kolejowej (dla fragmentów linii),

 usunięcie roślinności, w celu zapewnienia 
widoczności i bezpieczeństwa,

 realizację odwodnienia za pomocą umocnionych 
rowów otwartych, w rejonie skrzyżowań 
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jednopoziomowych z drogami kołowymi oraz w 
trudnych warunkach terenowych za pomocą 
drenaży i drenokolektorów,

 czyszczenie oraz profilowanie istniejących rowów 
bocznych, przewiduje się także, budowę nowych 
ciągów drenarskich wraz z kolektorami, studniami, 
osadnikami i wylotami,

 budowę lub przebudowę peronów wraz z 
dostosowaniem ich dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

 zapewnienie dojść do peronów na przystankach i 
stacjach w poziomie szyn od strony przyległych 
przejazdów i przejść kolejowych,

 zlokalizowanie, na peronach, wiat peronowych. 
Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej,

 poddanie pracom konserwatorskim istniejących 
elementów małej architektury posiadających wartość 
historyczną, np. wiat peronowych,

 rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych 
elementów małej architektury na modernizowanych 
przystankach osobowych i stacjach oraz wymianę 
oznakowania stałego w obrębie projektowanych 
peronów,

Stacja Borowa Oleśnicka km 
ok. 141,717

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi             
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 rozbiórkę i przebudowę torów,
 odwodnienie za pomocą umocnionych rowów 

otwartych, oraz za pomocą drenaży i 
drenokolektorów,

 przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych,

 dojście do peronów na stacji w poziomie szyn od 
strony przejść kolejowych,

 zlokalizowanie, na peronach,  wiat peronowych. 
Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej.

Stacja Długołęka km ok. 
147,628

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi                       
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 zmiany w profilu podłużnym torów,
 regulację torów i rozjazdów,
 przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych,
 dojście do peronów na stacjach zasadniczo w 

poziomie szyn od strony przejść kolejowych,
 poddanie pracom konserwatorskim istniejących 
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elementów małej architektury posiadających wartość 
historyczną, np. wiat peronowych, 

 zlokalizowanie, na peronach, wiat peronowych. 
Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej,

 odwodnienie za pomocą umocnionych rowów 
otwartych oraz za pomocą drenaży i 
drenokolektorów

Przystanek Mirków km ok. 
150,170

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych wraz z robotami 
towarzyszącymi ( odwodnienie, roboty podtorzowe wraz 
ze wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 zlokalizowanie nowego przystanku osobowego 

Mirków przy przejeździe ok. km 150,170,
 budowę peronów z dostępem dla osób 

niepełnosprawnych,
 dojście do peronów na przystankach w poziomie 

szyn od strony przyległych przejazdów,
 zlokalizowanie, na peronach, wiat peronowych. 

Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej,

Stacja Wrocław Psie Pole km 
ok. 153,742

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi              
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 zmiany w profilu podłużnym torów,
 przebudowę torów,
 regulacja torów i rozjazdów,
 przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych,
 dojście do peronów na stacji w poziomie szyn od 

strony przejść kolejowych,
 zlokalizowanie, na peronach, wiat peronowych. 

Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej,

 poddanie pracom konserwatorskim istniejących 
elementów małej architektury posiadających wartość 
historyczną, np. wiat peronowych,

 odwodnienie za pomocą umocnionych rowów 
otwartych oraz za pomocą drenaży i 
drenokolektorów,

Stacja Wrocław Sołtysowice km 
ok. 156,609

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi              
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 korekty w profilu podłużnym torów, 
 regulację torów i rozjazdów,
 likwidację zbędnych torów bocznych wraz z 

rozjazdami,
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 przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych,

 dojście do peronów na stacji w poziomie szyn od 
strony przyległych przejazdu,

 zlokalizowanie, na peronach, wiat peronowych. 
Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej,

 odwodnienie za pomocą umocnionych rowów 
otwartych oraz za pomocą drenaży i 
drenokolektorów,

Wrocław Sołtysowice – 
Wrocław Popowice Wp2  

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi               
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 zmiany w profilu podłużnym linii, polegające na 

podniesieniu niwelety w rejonie wiaduktu kolejowego 
nad ul. Boya-Żeleńskiego) oraz w rejonie mostu nad 
Odrą (zmiana konstrukcji mostu i wymagane 
zachowanie skrajni żeglownej),

 realizację odwodnienia za pomocą umocnionych 
rowów otwartych, w rejonie skrzyżowań 
jednopoziomowych z drogami kołowymi oraz w 
trudnych warunkach terenowych za pomocą 
drenaży i drenokolektorów, względnie odwodnienie 
torowiska poprzez naturalny spływ po skarpach 
nasypu,

 korekty układu geometrycznego torów, w tym 
fragmentaryczna rozbiórka, przebudowa i budowa 
torów,

 regulację torów istniejących,
 częściową wymianę nawierzchni i wzmocnienie 

podtorza,
 zmianę dopuszczalnego nacisku na oś w celu 

osiągnięcia parametrów konstrukcyjnych linii 
kolejowej (dla fragmentów linii),

 usunięcie roślinności w celu zapewnienia 
widoczności i bezpieczeństwa,

 czyszczenie oraz profilowanie istniejących rowów 
bocznych, przewiduje się także, budowę nowych 
ciągów drenarskich wraz z kolektorami, studniami, 
osadnikami i wylotami,

 likwidację, budowę lub przebudowę peronów wraz z 
dostosowaniem ich dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

 zapewnienie dojść do peronów na przystankach i 
stacjach od strony przyległych przejazdów i przejść 
kolejowych,

 zlokalizowanie, na peronach, wiat peronowych. 
Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej,

 poddanie pracom konserwatorskim istniejących 
elementów małej architektury posiadających wartość 
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historyczną, np. wiat peronowych,
 rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych 

elementów małej architektury na modernizowanych 
przystankach osobowych i stacjach oraz wymianę 
oznakowania stałego w obrębie projektowanych 
peronów.

Stacja Wrocław Nadodrze km 
ok. 160,536

kompleksowa wymiana nawierzchni torowej torów 
głównych zasadniczych   rozjazdów oraz w torach 
głównych dodatkowych i bocznych i zabudowanych w 
nich rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi              
(odwodnienie, roboty podtorzowe wraz ze 
wzmocnieniem)  obejmująca m.in.:
 wymianę nawierzchni,
 regulację osi torów,
 rozbiórkę i przebudowę torów,
 odwodnienie za pomocą drenaży i drenokolektorów,
 przebudowę peronów wraz z dostosowaniem ich dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych,
 dojście do peronów stacji z przejścia podziemnego, 

Projektowane perony zostaną wyposażone w 
elementy małej architektury oraz informacji 
pasażerskiej.

 poddanie pracom konserwatorskim istniejących 
elementów małej architektury posiadających wartość 
historyczną, np. wiat peronowych.

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
 zabudowa oraz wymiana urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa, 
dla sprawnego funkcjonowania całości linii kolejowej.

Sieć trakcyjna
 przewiduje się przebudowę (na nową) sieci trakcyjnej na całym odcinku w torach 

szlakowych, głównych i dodatkowych (z uwagi na technologiczną konieczność 
powiązania ze stanem istniejącym, planuje się przebudowę sieci trakcyjnej do km ok. 
163,073),

 demontaż istniejącej sieci wraz z konstrukcjami wsporczymi,
 przewieszenie istniejącej sieci trakcyjnej na nowe elementy wsporcze w torach 

głównych dodatkowych i bocznych wraz regulacją sieci.
Układ drogowy

 korekta sytuacyjno-wysokościowa płyt przejazdowych (dopasowanie do geometrii 
torowej),

 przebudowa oraz dostosowanie układu drogowego do nowego układu torowego,
 zmiana kategorii przejazdów w wybranych lokalizacjach,
 budowa układu komunikacyjnego w obrębie stacji (drogi, chodniki, place, parkingi itp.),
 budowa systemów i urządzeń zabezpieczenia ruchu oraz oznakowania odpowiednich 

dla przejazdu danej kategorii,
 rozbiórka ramp peronowych,
 zapewnienie dojścia do peronów, wykonanie chodników, ścieżek itp.
 zniwelowanie nasypów ziemnych,
 zapewnienie trójkątów widoczności poprzez zagospodarowanie terenów (wycinka 

roślinności, rozbiórki, przesunięcia infrastruktury, niwelacja, itp.),
 budowa nowego placu ładunkowego na st. Wrocław Psie Pole,

Telekomunikacja 
 usunięcie kolizji istniejących kabli telekomunikacyjnych z robotami okołotorowymi,
 budowę szlakowych kabli telekomunikacyjnych z odgałęzieniami,
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 zabudowa systemu kamer TV na wybranych przejazdach oraz głowicach rozjazdowych 
na stacjach,

 budowę telefonicznej kanalizacji kablowej wraz z urządzeniami na stacjach, 
przystankach osobowych, posterunkach odgałęźnych, przejazdach itp.,

 budowa nowych kontenerów dla potrzeb telekomunikacyjnych,
Sieci sanitarne

 przebudowa, remont i budowa sieci: ciepłociągów, magistrali wodociągowych i 
wodociągów, gazociągów i kanalizacji, które kolidują lub krzyżują się z założeniami 
projektowymi,

 wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w miarę możliwości do istniejących 
kanałów ogólnospławnych i deszczowych. W przypadku braku kanalizacji, 
odbiornikami będą rowy, cieki, rzeki, stawy itp. Istniejące rowy wzdłuż trasy kolejowej 
należy wyczyścić i wyprofilować. Na niektórych odcinkach konieczna będzie odbudowa 
umocnień, usunięcie krzewów i drzew rosnących w korycie oraz przeprowadzenie prac 
regulacyjnych,

 wody opadowe i roztopowe z terenów kolejowych w miarę możliwości ujęte będą w 
systemy kanalizacyjne i odprowadzane będą do odbiorników. Przewiduje się 
zastosowanie przepompowni wód opadowych wraz z dojazdem, w przypadku, gdy 
wody opadowe i roztopowe zbierane będą poniżej poziomu odbiornika, a także 
budowę zbiorników retencyjnych, rozsączających wraz  z infrastrukturą towarzyszącą,

 umocnienie betonowe rowów wykonane będzie z elementów bezpiecznych dla 
migrujących zwierząt,

 przebudowa cieków lub rowów, w tym tymczasowe trasy kanału wraz z odcięciem 
dopływu wody do rowu lub kanału,

Elektroenergetyka nietrakcyjna poniżej 1 kV
 przebudowa i budowa oświetlenia m. in. na:

 wyznaczonych torowiskach i rozjazdach na stacjach i p.odg.,
 peronach i ciągach komunikacyjnych,
 rampach i placach,
 przejazdach i przejściach w poziomie torów,
 innych modernizowanych terenach i obiektach wymagających oświetlenia,

 dla projektowanych urządzeń eor, oświetlenia, srk, sbl, dSAT, nastawni, 
remontowanych budynków itp. przewiduje się, w zależności od warunków lokalnych, 
wykorzystanie istniejącego przyłącza lub wykonanie nowego,

 przebudowa skrzyżowania istniejących linii elektroenergetycznych nN z projektowaną 
infrastrukturą kolejową,

Elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1 kV
 budowa stacji transformatorowych oraz wymiana transformatorów,
 rozwiązanie skrzyżowań istniejących linii elektroenergetycznych SN i WN z 

projektowaną infrastrukturą kolejową, które nie spełniają wymagań norm, będą 
podlegały przebudowie lub zabezpieczeniu na podstawie warunków technicznych  
przebudowy, wydanych przez ich właścicieli,

 przewiduje się usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych, wynikających ze zmian w 
geometrii układu torowego oraz branż towarzyszących, w tym linii najwyższych napięć 
NN powyżej 110kV.

Obiekty kubaturowe

granica woj. 
opolskiego/dolnośląskiego – 

Łukanów (od km ok. 117,780 do 
ok. 137,017)

Budynek nastawni BR- Bierutów, ok. km 119,634 linii 
143:
 remont i przebudowa obiektu wraz z budową 

dojść/dojazdów, miejsca gromadzenia odpadów 
stałych oraz ogrodzenia i budową pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej, a także 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
wokół,

Budynek nastawni Br1- Bierutów, ok. km 120,471 linii 
143:
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 remont i przebudowa obiektu wraz z budową 
dojść/dojazdów, miejsca gromadzenia odpadów 
stałych oraz ogrodzenia i budową pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej, a także 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
wokół,

Budynek nastawni wykonawczej OL2-Oleśnica, ok. km 
133,136 linii 143:
 rozbiórka obiektu,
Budynek LCS Oleśnica (nastawnia dysponująca OL)- 
Oleśnica, ok. km 134,100 linii 143:
 remont, przebudowa obiektu,
Magazyn Drogowy– Oleśnica, ok. km 133,250 linii 143:
 rozbiórka obiektu,

Łukanów – Wrocław 
Sołtysowice

(od km ok. 137,017 do ok. 
157,881)

Nastawnia dysponująca- posterunek odgałęźny 
Łukanów ok. km 137,019 linii 143:
 remont i przebudowa obiektu wraz z budową 

dojść/dojazdów, miejsca gromadzenia odpadów 
stałych oraz ogrodzenia i budową pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej, a także 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
wokół,

Nastawnia Dysponująca Bo- Borowa Oleśnicka, ok. km 
141,500 linii 143:
 remont i przebudowa obiektu wraz z budową 

dojść/dojazdów, miejsca gromadzenia odpadów 
stałych oraz ogrodzenia i budową pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej, a także 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
wokół,

Nastawnia wykonawcza Dł1- Długołęka, ok. km 147,106 
linii 143:
 rozbiórka / remont i przebudowaobiektu wraz z 

budową dojść/dojazdów, miejsca gromadzenia 
odpadów stałych oraz ogrodzenia i budową 
pozostałej infrastruktury towarzyszącej, a także 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
wokół,

Nastawnia dysponująca Dł- Długołęka, ok. km 147,874 
linii 143:
 remont i przebudowa obiektu wraz z budową 

dojść/dojazdów, miejsca gromadzenia odpadów 
stałych oraz ogrodzenia i budową pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej, a także 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
wokół, zmiana lokalizacji istniejącego kontener z 
uwagi na widoczność przejazdu. 

Nastawnia dysponująca WPP- Wrocław Psie Pole ok. 
km 153,457 linii 143:
 remont i przebudowa obiektu wraz z budową 

dojść/dojazdów, miejsca gromadzenia odpadów 
stałych oraz ogrodzenia i budową pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej, a także 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
wokół oraz zabudowa kontenerów srk

Nastawnia Dysponująca Wso– Wrocław Sołtysowice ok. 
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km 156,570 linii 143:
 remont i przebudowa obiektu wraz z budową 

dojść/dojazdów, miejsca gromadzenia odpadów 
stałych oraz ogrodzenia i budową pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej, a także 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
wokół,

Magazyn Drogowy– Borowa Oleśnicka ok. km 141,800 
linii 143:
 rozbiórka obiektu,
Warsztat automatyki Długołęka ok. km 147,678 linii 143:
 remont obiektu wraz z dostosowaniem otaczającego 

terenu do projektowanych peronów,
Warsztat automatyki- Wrocław Psie Pole tor nr2 ok. km 
154,080 linii 143:
 remont obiektu wraz z budową dojść/dojazdów, 

miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz 
ogrodzenia i budową pozostałej infrastruktury 
towarzyszącej, a także zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu wokół,

Wrocław Sołtysowice – 
Wrocław Mikołajów Wp2 od km 

ok. 157,881 do ok. 162,800

Posterunek Przejazdowy– Wrocław Sołtysowice ok. km 
157,620 linii 143:
 rozbiórka obiektu i budowa nowego wraz z budową 

dojść, miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz 
ogrodzenia z furtką i budową pozostałej 
infrastruktury towarzyszącej,

Nastawnia Wykonawcza WN1– Wrocław Nadodrze ok. 
km 159,515 linii 143:
 rozbiórka obiektu,
Nastawnia Dysponująca WN– Wrocław Nadodrze ok. 
km 160,380 linii 143:
 remont i przebudowa obiektu oraz dobudowa 

kontenerów,
Magazyn– Wrocław baza SPR ok. km 161,230 linii 143:
 rozbiórka obiektu,
Magazyn paliw- Wrocław baza SPR ok. km 161,240 linii 
143:
 rozbiórka obiektu,
Budynek Biurowo Socjalny– Wrocław baza SPR ok. km 
161,250 linii 143:
 rozbiórka obiektu,
Schronisko– Wrocław baza SPR ok. km 161,255 linii 
143:
 rozbiórka obiektu,
Magazyn Przedmiotów– Wrocław baza SPR ok. km 
161,350 linii 143:
 rozbiórka obiektu,
Budynek Biurowo– Warsztatowy– Wrocław baza SPR 
ok. km 161,360 linii 143:
 rozbiórka obiektu,

Wycinka drzew i krzewów
(ok. 2204 sztuk drzew, 121 543 m2 powierzchni zwartych zadrzewień i 58 130 m2 

powierzchni zakrzewień
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Zakres robót dla poszczególnych obiektów inżynieryjnych:

Lp. km ok.
Rodzaj 

planowanego 
obiektu

Przewidywany zakres robót

1. 117,785 przepust kolejowy

 budowa nowego obiektu (obecnie brak tego 
obiektu w terenie),

 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 
tym wycinka roślinności,

2. 118,725 przepust kolejowy

 rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

3. 119,269 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

4. 119,276 przepust drogowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

5. 119,329 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

6. 120,134 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

7. 120,573 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

8. 120,999 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

9. 121,287 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

10. 122,159 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

11. 125,136 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

12. 125,221 przepust drogowy  budowa nowego obiektu (obecnie brak tego 
obiektu w terenie),

13. 125,182 przepust drogowy  budowa nowego obiektu (obecnie brak tego 
obiektu w terenie),

14. 125,253 przepust kolejowy  budowa nowego obiektu (obecnie brak tego 
obiektu w terenie),

15. 125,262 przepust drogowy  budowa nowego obiektu (obecnie brak tego 
obiektu w terenie), 

16. 125,296 przepust drogowy  budowa nowego obiektu (obecnie brak tego 
obiektu w terenie),

17. 126,278 przepust kolejowy

 rozbiórka obiektu istniejącego,
 budowa nowego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności.

18. 126,283 wiadukt kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

19. 127,585 most kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

20. 128,744 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,
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21. 129,885 przepust drogowy  budowa nowego obiektu (obecnie brak tego 
obiektu w terenie),

22. 130,730 przepust kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

23. 130,838 most kolejowy
 remont, przebudowa istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

24. 132,487

wiadukt kolejowy 
wraz z zabudowanym 
w strefie przyczółku 
kolektorem kd 400

 rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,
 rozbiórka istniejącego kolektora 

pracującego w systemie odwodnienia,
 budowa nowego przepustu kolejowego (km 

ok. 132,489)

25. 132,978 wiadukt drogowy
 bieżąca konserwacja obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności.

26. 133,709
przejście pod torami  rozbiórka (likwidacja) obiektu,

 demontaż konstrukcji,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, 

27. 133,721 przejście pod torami
 rozbiórka obiektu istniejącego,
 budowa nowego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu,

28. 133,750 kładka dla pieszych  remont, przebudowa istniejącego obiektu,

29. 134,073 wiadukt kolejowy

 remont i przebudowa obiektu,
 rozbiórka istniejących elementów,
 montaż nowych elementów,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

30. 134,339 wiadukt kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

31. 134,541 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

32. 135,609 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

33. 136,403 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

34. 137,914 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

35. 138,366 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

36. 139,046 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

37. 139,814 most kolejowy  rozbiórka istniejącego przepustu,
 budowa nowego obiektu (mostu),

38. 141,064 przepust kolejowy
 rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,
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39. 142,481 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

40. 142,677 przepust kolejowy

 rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

41. 142,721

przepust kolejowy 
(zlokalizowany nad 

kolektorem 
doprowadzającym 
wodę do stawów 

rybnych)

 rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

42. 143,014 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

43. 143,379 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

44. 144,294 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

45. 144,722 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

46. 145,388 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

47. 145,781 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

48. 146,487 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

49. 147,393 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

50. 148,580 przepust kolejowy
 remont istniejącego obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

51. 149,206 most kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

52. 150,790 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

53. 151,221 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

54. 152,701 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

55. 155,748 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

56. 156,963 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

57. 157,402 przepust kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

58. 158,305 przejście dla pieszych 
pod torami

 rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

59. 158,326 wiadukt kolejowy  rozbiórka istniejącego obiektu,
 budowa nowego obiektu,

60. 158,712 most kolejowy  remont i przebudowa obiektu,
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 wycinka roślinności, uporządkowanie 
skarpy, umocnienie skarpy,

61. 158,863 most kolejowy  remont i przebudowa obiektu,

62. 158,920

Wiadukt o funkcji 
przejścia pod torami 
(dotyczy połączenia 

Bulwarów 
Nadodrzańskich)

 budowa nowego obiektu (obecnie brak tego 
obiektu w terenie),

63. 159,428 wiadukt kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 wycinka roślinności, uporządkowanie 

skarpy, korekta nachylenia skarpy,

64. 159,440 ściana oporowa
 remont  i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

65. 159,871 przejście dla pieszych 
pod torami

 rozbiórka (likwidacja) obiektu w nasypie 
kolejowym,

66. 160,309 wiadukt kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 wycinka roślinności, uporządkowanie 

skarpy, umocnienie skarpy,

67. 160,436 przejście dla pieszych 
pod torami

 remont i przebudowa obiektu,
 umocnienie skarpy,

68. 160,508 przejście dla pieszych 
pod torami

 remont  i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

69. 160,536 przejście dla pieszych 
pod torami

 remont  i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

70. 160,754 ściana oporowa
 remont obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

71. 160,876 wiadukt kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,

72. 160,910 ściana oporowa
 remont  i przebudowa obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,
73. 161,080 taśmociąg nad torami  pozostawienie bez zmian,

74. 161,482 most kolejowy

 remont i przebudowa obiektu,
 rozbiórka ciepłociągów zlokalizowanych w 

strefie obiektu,
 uporządkowanie terenu wokół obiektu, w 

tym wycinka roślinności,
75. 162,695 ściana oporowa  rozbiórka (likwidacja) obiektu,

76. 162,711 wiadukt kolejowy
 remont i przebudowa obiektu,
 wycinka roślinności, uporządkowanie 

skarpy, umocnienie.
Wskazane w tabeli kilometry obiektów i linii kolejowej dotyczą  obiektów i linii istniejących.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Opolu

Alicja Majewska
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