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z dnia:

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na modernizacji l i n i i kole jowej F30
służącej dostosowaniu tego odcinka l i n i i do standardów wynikających z umów międzynaro-
dowych AGC i AGTC. tzn. parametrów umożliwiających przejazd pociągów pasażerskich
z prędkością 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością 120 km/h przy nacisku na oś
wynoszącym 221 kN- Zakres inwestycji obejmuje obiekty 8. 9 i K) na których realizowane
będą roboty budowlane w zakresie przebudowy układu torowego, budowy wzmocnień pod-
torza kolejowego, zabudowy materiałów wibroakustycznych. przebudowy sieci trakcyjnej,
przebudowy zasilania trakcji i odbiorów nietrakcyjnych. przebudowy urządzeń automatyki
k o l e j o w e j (srk), przebudowy i budowy odwodnienia układu torowego, dróg i obiektów inży-
nieryjnych, przebudowy układu drogowego w związku z likwidacją i przebudową przejaz-
dów kolejowych, przebudowy i budowy obiektów inżynieryjnych ( mosty, wiadukty, przepu-
sty, ściany oporowe, przejścia podziemne ). przebudowy, rozbiórki i budowy obiektów bu-
dowlanych ( nastawnie, budynki LCS, perony na stacjach kolejowych i przystankach osobo-
wych, ekrany akustyczne, stacje transformatorowe).

/akres przedsięwzięcia wnioskowany do uzgodnień przez Inwestora w procedurze ocen i
poddany analizie obejmuje:

obiekt 8 ( Stacja Trzebinia w km 29,110 - 33,200 ) z następującym zakresem:
- roboty torowe z odwodnieniem na całym kilometrażu.
- budowę nowej nastawni TSB w km ok. 31.194 oraz masztu radiowego,

- remont istniejącego budynku nastawni TSA wraz z budową drogi dojazdowej i mostu
drogowego na rzece Wodna oraz budową kontenerów dla potrzeb srk oraz masztu radio-
wego.

- budowę nowych peronów,
- realizację ekranów akustycznych i zabezpieczeń antywibracyjnych opisaną w odrębnym

zestawieniu tabelarycznym w niniejszej charakterystyce.
- przebudowę wiaduktu kolejowego w km ok. 29.551.
- przebudowę mostu kolejowego w km ok. 29.652 nad potokiem Wodna,
- budowę przepustu kolejowego w km ok. 30.554 i zamulenie istniejącego przepustu w

km ok. 30,543.
- przebudowę mostu kolejowego w km ok. 31.133 nad dopływem rzeki Ropa.
- przebudowę wiaduktu kolejowego w km ok. 31,323,
- budowa przejścia pod torami w km ok. 31,645.
- przebudowę mostu kolejowego w km ok. 31,980 nad potokiem Pstrużnik,
- budowa nowego wiaduktu drogowego w km ok. 32.822.
- rozbiórkę kładki dla pieszych w km ok. 31,740.
- przebudowę drogi powiatowej nr 1044K. w km od ok. 29.507 do km ok. 29,595 w zakre-

sie potrzebnym do wykonania przejazdu pod projektowanym wiaduktem w km ok.
29,551.

- przebudowę ulicy Dworcowej w km od ok. 31.280 do km ok. 31.349 w zakresie po
trzebnym do wykonania przejazdu pod projektowanym wiaduktem w km ok. 31.323.

- budowę nowego chodnika w km od ok. 31.642 do km ok. 31.765.
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- przebudowę drogi powiatowej nr 1029K w Trzebini w km od ok. 32,782 do km ok.
32,845 w zakresie potrzebnym do wykonania dojazdów do projektowanego wiaduktu w
km ok. 32.822 wraz z rozbiórką przejazdu w km ok. 32,836,

- budowę sieci trakcyjnej z systemem ochrony przeciwporażeniowej, fazowaniem robót i
demontażem w niezbędnym zakresie istniejącej sieci trakcyjnej w km ok. 29.1 10 do km
ok. 33.200,

- realizacje oświetlenia w km od ok. 29.310 do km ok. 32,772 oraz od km ok. 32,800 do
km ok. 32,821,

- realizacje elektrycznego ogrzewania rozjazdów na wszystkich przebudowywanych roz-
jazdach,

- przebudowę sieci elektroenergetycznych w km ok. 29.542 do km ok. 29.584, w km ok.
31,987 do km ok. 32,018, w km ok. 32,780 do km 32,836, w km ok. 29.971 do km ok.
30.009. w km ok. 31.626 do km ok. 31.652. w km ok. 32.250 do km ok. 32.405.

- budowę stacji transformatorowych i zasilania obiektów.
- budowę zasilania rezerwowego dla urządzeń srk i teletechnicznych,
- realizację urządzeń automatyki kolejowej w km ok. 29,110 do km ok. 33.200 oraz od km

ok. 0,000 do km ok. 1.775 l i n i i 103 ( tor do Bolęcina ).
- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych w km od ok. 29.110 do ok. 33.200,
- realizację zasilania odbiorów nieatrakcyjnych w km ok. 29.110 do km ok. 33.200.
- l ikwidację wodociągu DN250 w km ok. 29,547 do km ok. 29,578,

- przebudowę wodociągu DN400 w km ok. 29,564 do km ok. 29.588. przebudowę wodo-
ciągu DN300 w km od ok. 31,295 do km ok. 31.319, przebudowę wodociągu DN350 w
km od ok. 31.315 do km ok. 31,349, przebudowę wodociągu DN80 w km od ok. 32,798
do km ok. 32,851, przebudowę wodociągu DNI00 w km od ok. 32,798 do km ok.
32.851,

- przebudowę kanalizacji ogólnospławnej DN800 w km od ok. 31.320 do km ok. 31.330,
- przebudowę kanału ogólnospławnego DNI400 w km od ok. 32,783 do km ok. 32,821.
- przebudowę kanalizacji deszczowej DN300 i DN500 w km ok. 32,812 do km ok.

32.825.
- odwodnienie wiaduktu w km ok. 32,822 poprzez kanalizację DN300 w km od ok. 32.815

do km ok. 32.830,
- odwodnienie jezdni na wiadukcie w km od ok. 32.810 do km ok. 32,832,
- odwodnienie wiaduktu w km 29,551 wraz z przebudową rowu odwadniającego w km

ok. 29,569 do km ok. 29,655 i regulacją potoku Wodna w km od ok. 29,652 do km ok.
29.685,

- przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 w km od ok. 29,522 do km ok.
29,662,

- przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DNI50 i sieci technologicznych Rafineri i
Trzebinia w km od ok. 31,077 do km ok. 31.135.

- przebudowę gazociągu średniego ciśnienia DNI50 w km od ok. 31.305 do km ok.
31.345,

- przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 w km od ok. 32,784 do km ok.
32,825.

obiekt 9 ( s/lak Trzebinia - Krzeszowice w km 33,200 - 44,800 ) z następującym za-
kresem:

- przebudowę układu torowego i nawierzchni wraz z odwodnieniem na całym kilometrażu,
- realizację zabezpieczeń antywibracyjnych.
- odwodnienie układu torowego od km ok. 33.200 do km ok. 44.800,
- modernizację peronów i przystanków osobowych Dniowa i Wola Filipowska,
- realizację obiektów sieci trakcyjnej.



- realizację ekranów akustycznych opisaną w odrębnym zestawieniu tabelarycznym w ni-
niejszej charakterystyce,

- realizację obiektów inżynieryjnych, przepustów kolejowych i drogowych w km ok.
35,751, 39.728, 40,079. 40,276, 40,756, 41,911,42,416,43,205,43,804,

- przebudowę mostów kolejowych w km ok. 36,365 i 38,152, 38,617, 39.273, 44,222,
budowę przejść podziemnych dla pieszych w km ok. 34,601, 36,791. 41,189, 42.072,
43,219. 44.090. 44,570,

- likwidację przejazdów kolejowych w poziomie szyn w km ok. 34,601. 36,139, 39.809,
40.146." 40,407, 42,071. 43.219. 44,089. 44.570 oraz likwidację przejścia dla pie-
szych w poziomie szyn w km ok. 36,786,

- przebudowę dojazdów do przebudowywanego przejazdu drogowego w poziomie szyn w
km ok. 37,592, wykonanie placów do zawracania w obrębie likwidowanych przejazdów
w km ok. 40,146, 42,071, 43,219, 44,089,

- realizację obiektów elektroenergetyki kolejowej i telekomunikacji,
- przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 w km od ok. 35,045 do km ok.

35,055, w km od ok. 36,216 do km ok. 36,224, w km od ok. 37,570 do km ok. 37,630,
w km od ok. 39.700 do km ok. 40,200 ( w związku z przebudową DK79 ),

- przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN250/200 w km od ok. 43,166 do km ok.
43.364.

- przebudowę gazociągu średniego i niskiego ciśnienia DN65 w km ok. 34,017 do km ok.
34,060,

- przebudowę gazociągu średniego i niskiego ciśnienia DN75 w km od ok. 40,915 do km
ok. 40.922,

- przebudowę kanalizacji sanitarnej DN315 i DN200 w km od ok. 42.180 do km ok.
43,246,

- przebudowę wodociągu DNI00 w km od ok. 43,298 do km 43.237. wodociągu DN200
w km od ok. 44,080 do km ok. 44,122 oraz wodociągu DNI50 w km od ok. 44,538 do
km ok. 44,565,

- rozbiórkę obiektów kubaturowych w km ok. 36,339. 37.275, 41.193 ( l in ia 133 ).
42,190,

obiekt 10 ( Stacja Krzeszowice w km 44,800 - 46,700 ) z następującym zakresem:
- roboty torowe z odwodnieniem na całym kilometrażu,
- budowę nowych peronów,
- realizację ekranów akustycznych i zabezpieczeń antywibracyjnych opisaną w odrębnym

zestawieniu tabelarycznym w niniejszej charakterystyce,
- przebudowę mostu kolejowego w km ok. 44,810 nad rzeką Krzeszówka,
- budowę estakady drogowej wraz z klatkami schodowymi i infrastrukturą towarzyszącą

w km ok. 45,009,
- budowę przejścia pod torami wraz z szybami windowymi w km ok. 45,237,
- budowę kładki dla pieszych w km ok. 46,210,
- rozbiórkę kładki dla pieszych w km ok. 46,228,
- rozbiórkę budynków w km ok. 45,008, nastawni wykonawczej w km ok. 45,064, wagi

wagonowej w km ok. 45,077,
- przebudowę nastawni dysponującej,
- rozbiórkę przejazdu kolejowego w km ok. 45,009,
- przebudowę ulicy Daszyńskiego ( droga powiatowa 2121K ) w zakresie wynikającym z

budowy estakady drogowej w km ok. 45,009,
- przebudowę sieci i urządzeń sterowania ruchem na całym odcinku,
- przebudowę sieci elektroenergetycznych na całym odcinku,
- przebudowę sieci trakcyjnej na całym odcinku,



- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych w km od ok. 44,800 do ok. 46,700,
- budowę rowów odwadniających w km od ok. 46,287 do km ok. 46,700 ( strona lewa ),

w km od ok. 46,586 do km ok. 46,700 ( strona prawa ),
- budowę sieci odwodnienia układu torowego od km ok. 44,800 do km ok. 46,700.
- przebudowę wodociągu DN200 w km od ok. 45,919 do km ok. 46,006, przebudowę sie-

ci wodociągowej DN90/11 Ów km od ok. 44,924 do km ok. 44,971, w km od ok. 44,985
do km ok. 45,028, w km od ok. 45,019 do km ok. 45,054;

- przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w km od ok. 46,001 do km ok. 46,029, w km od
ok. 46,237 do km ok. 46,280;

- przebudowę kanalizacji deszczowej dla estakady drogowej w ciągu ulicy Zbylitowskiej
na odcinkach w km od ok. 44,940 do km ok. 45,022, w km od ok. 44,800 do km ok.
45,076, w km od ok. 44,940 do km ok. 45,022;

- przebudowę gazociągu średniego ciśnienia DNI 10 w km od ok. 45,013 do km ok.
45,020.

W zakresie ochrony akustycznej Inwestor wskazał potrzebę wykonania następujących ekra-
nów:

Lokalizacja i parametry ekranów akustycznych - przebudowa stacji Trzebinia

Tor
odniesienia

lewy
prawy

prawy

początek ekranu

30,070+90
31,031

31,539+72

koniec ekranu

30,741+40
3 1 ,298+45

32,001

Odcinek, na którym
zaplanowano wstępnie
brak konieczności in-

stalacji dy traktora
-

-
-

Wysokość ekranu
[ml

3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor

Lokalizacja i parametry ekranów akustycznych - przebudowa szlaku Trzebinia- Krzeszowice

Tor
odniesienia

lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy
lewy

prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy

początek ekranu

33,858.74
34,002.25
34,378.68
40,237.93
41,218.95
41,424.84

4 1 ,924
42,049.50
42.070.40

43,826
34,047.75
34,378.94
39,153.05

40,090
41,221.62
42,070.38

43,101
44,088.77

koniec ekranu

34,002.25
34,327.70
34,780.42
41,182.17
41,435.42
41,710.43

42,046
42,069.49
43,488.00
44,598.17
34,326.08
34,953.26
39,947.23
41,191.16
42,068.05
42,640.18
43,361.08
44,289.25

Odcinek, na którym
zaplanowano wstępnie
brak konieczności in-

stalacji dy traktora
-
-

34,480-34,590
40,310-40,550
41,467-41,700

-
-
-
-
-
-

34,480 - 34,590
39,370-39,690

-
41,222-41,700

-
-
-

Wysokość ekranu
[m]

4,0
3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor

3,5 plus dy traktor
3,5 plus dytraktor

3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor
3,5 p lus dytraktor
3,5 plus dytraktor
3,5 p lus dytraktor
3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor

3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor
3,5 plus dytraktor



Lokali/acja i parametry ekranów akustycznych - przebudowa stacji Krzeszowice

Tor
odniesienia

lewy
prawy
prawy

początek ekranu

46,204
44,938
46.400

koniec ekranu

46,701
45,091
46,706

Odcinek, na którym
zaplanowano wstępnie
brak konieczności in-

stalacji dy traktora
-

44.938-45.091
-

Wysokość ekranu
[m]

4.5
3,5 + dy traktor

4,5

Ekrany będą wykonane z materiałów o klasie pochłaniania A3 i izolacyjności B3. a w miej-
scach gdzie ze względów bezpieczeństwa nie można zastosować ekranów pochłaniających
należy zastosować materiały przeźroczyste o klasie izolacyjności B3.

W celu zmniejszenia dynamicznych oddziaływań od taboru, przekazywanych poprzez szyny
na podkłady, uzyskania dodatkowej poprawy sprężystości oraz sztywności statycznej i dyna-
micznej będą zastosowane przekładki podszynowe nowej generacji (PWE) zamiast stosowa-
nych dotychczas przekładek podszynowych (PKW). Dodatkowo na obiektach inżynieryjnych
kolejowych (przepusty, mosty, wiadukty) zaleca się zastosowanie mat antywibracyjnych,
podtłuczniowych zmniejszających oddziaływania od konstrukcji nawierzchni torowej na kon-
strukcję obiektów.

- lokalizacja przekładek podszynowych:

Tor odniesienia

lewv
prawy
prawy
lcwv

lewy

prawy

lewy
prawy
prawy

prawy

prawy

lewy

lewy
lewy

prawy
lewy

prawy
lewy

prawy

Kiloinetraż odcinka

początek

30,071
31,031
31,540
33,858

34,000

34,048

34,379
34,379
39,153

40,090

41,209

40.238

41,208
41,924
43,101
43,826
44,088
46,204
46,400

koniec

30,741
31,298
32,000
34,000

34,379

34.379

34,780
34,953
39,947

41,209

42,640

41,208

41,710
43,488
43,361
44,598
44,289
46.701
46,706

Uwagi

wraz z przejazdem w ul. Szembeka w
Młoszowej

wraz z przejazdem w ul. Szembeka w
Młoszowej

wraz z przejazdem w ul. Kolejowej w
Woli Fi l ipowskie j

wraz z przejazdem w ul. Kole jowej w
Woli Fi l ipowskie j



I. Uwarunkowania realizacji inwestycji wynikające z karty informacyjnej przed-
sięwzięcia:

1.1 Na etapie realizacji inwestycji zgodnie z wnioskami wynikającymi z karty infor-
macyjnej przedsięwzięcia będą podjęte następujące działania zmierzające do ograniczenia jej
negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze:

a) prace na terenach przyrodniczo wrażliwych, np. tereny lasów, łąk, tereny otwarte, cieki
itp. będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym,

b) wszystkie gatunki płazów i gadów stwierdzone na terenie prowadzonych robót, będą
odławiane i wynoszone poza teren realizacji inwestycji; prace modernizacyjne będzie
można rozpocząć po przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych.

c) przepust w km 35,750 zaprojektowany jako przejście dla zwierząt będzie wyposażony
w płotki naprowadzające zabudowane na długości 100 m od osi przepustu,

d) będą zastosowane wygrodzenia terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji w miejscach
o wysokim prawdopodobieństwie występowania płazów w oparciu o ogrodzenie z folii
lub siatki o oczkach 0,5x0,5 cm lub agrotkaniny, rozpiętej na palikach, do wysokości ok.
0,5 m n.p.t., z 10-15 cm daszkiem górnym (nawisem), w dolnej części wkopanej w pod-
łoże do głębokości min. 15 cm, w celu uniemożliwienia przedostawania się zwierząt na
teren budowy,

e) urządzenia oczyszczające zlokalizowane na rowach odwadniających, przed ich wylotem
do odbiornika będą wyposażone w pochylnie umożliwiające wyjście z nich płazom,

t) w przypadku zastosowania przeźroczystych lub półprzeźroczystych ekranów akustycz-
nych, dla zapewnienia jak najlepszej widoczności dla ptaków, będą stosowane ekrany z
poziomymi, czarnymi pasami o szerokości 2 mm w odstępach 28-30 mm, bądź ekrany
z pionowymi pasami koloru białego lub czarnego o szerokości 2 cm w odstępach co l O
cm, większe odstępy między pasami niż 10 cm nie będą stosowane,

g) w celu ochrony dziewięćsiła bezłodygowego ( podlega ochronie gatunkowej ) w miejscu
jego występowania ( od km 40,4 do km 40,7 - okolice Filipowie, w murawie kseroter-
micznej ) nie wystąpią bezpośrednie, mechaniczne zniszczenia podczas prac oraz nie bę-
dą na murawie z dziewięćsiłem lokalizowane jakiekolwiek elementy zaplecza budowy,

h) system odwodnienia linii kolejowej będzie zabezpieczony w taki sposób, aby zapobiec
możliwości dostawania się do tego systemu drobnych zwierząt bez możliwości jego
opuszczenia. W miarę możliwości Inwestor zrezygnuje ze stosowania korytek krakow-
skich na odcinku od km 29,11 do km 30,9 oraz od km 33,02 do km 44,535 lub zastosuje
takie rozwiązania jak np. elementy o profilu umożliwiającym opuszczenie korytka.

i) modernizowana linia kolejowa będzie przystosowana do migracji zwierząt, poprzez na-
stępujące działania:
• ograniczony będzie zakres stosowania gabionów przy modernizacji obiektów

mostowych i przepustów, a w przypadku konieczności ich zastosowania będą one
pokryte warstwą ziemi ( minimum ok. 15 cm ) i obsadzone roślinnością,

• przebudowa przepustów w km: 35,750; 39,729; 40,081; 40,277; 40,745; 41.913;
42,416; 43,206; 43,803 zrealizowana będzie w sposób umożliwiający wykorzystanie



ich jako przejścia dla drobnych zwierząt pod linią kolejową. W tym celu przepust
w miarę możliwości technicznych powinien mieć przekrój prostokątny o wysokości
co najmniej 1,2 m i szerokości ok. 3 m, zapewniony lądowy pas przejścia o podłożu
naturalnym ( gleba, żwir, kamienie itp. ). zlokalizowany najlepiej po obu stronach
cieku i o szerokości zbliżonej do szerokości danego cieku oraz winny być zachowane
lub odtworzone fragmenty naturalnego dna danego cieku wewnątrz przepustu w celu
umożliwienia migracj i zwierzętom wodnym (warunek dotyczy przepustów
prowadzących cieki wodne),

j) przebudowa obiektu inżynierskiego w km 38,617 (kilometraż kole jowy) będzie
wykonana m.in. w celu uzyskania mostu o wysokości w świetle przejść dla zwierząt
wynoszącej ok. 3,0 m i szerokości w świetle podpór wynoszącej ok. 13.8 m.

k) przebudowa mostu na rzece Dulówka ( km 38,150 ) będzie wykonana w sposób
umożliwiający wykorzystanie obszaru pod obiektem jako przejścia dla dużych zwierząt,
poprzez dobudowanie po obu stronach cieku „suchych" przęseł o szerokości co najmniej
5.5 m oraz wysokości co najmniej 3.5 m. Obszar przeznaczony na przejście dla zwierząt
będzie odpowiednio zagospodarowany, w tym będzie wykonane podłoże o charakterze
naturalnym, teren w przejściach i przed wlotami na dystansie ok. 40 m będzie nieco
podwyższony w stosunku do cieku, nierówny, obficie zadarniony, z pojedynczymi
krzewami oraz będzie wykonane obfite zakrzaczenie boku trasy naprowadzającej.

1) przebudowa obiektu inżynierskiego w km 39,268 (kilometraż kolejowy) będzie
wykonana m.in. w celu uzyskania obiektu mostowego o wysokości w świetle przejść dla
zwierząt wynoszącej ok. 2,0 m i szerokości w świetle podpór wynoszącej ok.14,8 m.

m) w kompleksie leśnym na odcinku od km 35,8 do km 36,78 ( za wyjątkiem okolic
obiektów przystosowywanych do pełnienia funkcji przejścia dla zwierząt ).
zainstalowane będą urządzenia UOZ 1. tzw. „odpłaszacze",

n) na odcinku km 44.100 - 45,400 nie będzie wprowadzone oświetlenie zewnętrzne, poza
oświetleniem przejść pod torami.

1.2 Na etapie realizacji inwestycji zgodnie z wnioskami wynikającymi z karty
informacyjnej przedsięwzięcia będą podjęte następujące działania zmierzające do
ograniczenia jej negatywnego wpływu na środowisko:

a) zaplecza budowy będą lokalizowane (w tym bazy techniczne, składy materiałów i
odpadów):

a. poza terenami zabudowy mieszkaniowej,
b. poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
c. poza obszarami podmokłymi i cennymi płatami siedlisk zlokalizowanymi na

odcinkach od 36,1 do 36,5 km. od 40,4 do 40.7 km.
d. poza dolinami rzek. w tym na odcinku od 36.1 km do 36,5 km.

b) w przypadku konieczności zlokalizowania zaplecza budowy na odcinkach, na których
zidentyfikowano występowanie wrażliwych na zanieczyszczenia wód podziemnych będą
wprowadzone rozwiązania zabezpieczające wody podziemne przed możliwością
przenikania do nich zanieczyszczeń pochodzących między innymi ze składowanych
materiałów, wycieków z maszyn i pojazdów.



c) drogi dojazdowe będą tyczone w miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć dróg oraz
poza obszarami podmokłymi i płatami cennych siedlisk zlokalizowanych na odcinkach od
km 36,1 do km 36.5, od km 40,4 do km 40,7 oraz poza dolinami rzek,

d) wycinka drzew i krzewów będzie ograniczona do niezbędnego minimum i prowadzona
poza okresem od dnia l marca do 31 sierpnia, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, będą zabezpieczane przed uszkodzeniem
w w y n i k u prowadzonych prac,

e) w pobliżu cieków, starorzeczy i innych zbiorników wodnych będą wprowadzone
rozwiązania zabezpieczające je przed zasypywaniem, zmąceniem wody i
zanieczyszczeniem substancjami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy,
wyciekami z maszyn i pojazdów używanych do budowy, a także przed ściekami
bytowymi.

t) roboty związane z odwodnieniem na odcinkach sąsiadujących z siedliskami podmokłymi i
zbiornikami wodnymi ( w tym na odcinku od km 36.1 do km 36,5 ) będą prowadzone
w taki sposób, aby nie doprowadzić do znaczącego pogorszenia stosunków wodnych,

g) roboty ziemne na projektowanej linii kolejowej będą prowadzone z usunięciem warstwy
ziemi próchniczej, gromadzeniem jej poza obszarem robót ziemnych i zapewnieniem
możliwości jej ponownego wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej na
późniejszych etapach budowy lub możliwości wykorzystania przez inne podmioty,

h) wytworzone odpady będą segregowane i magazynowane selektywnie w wydzielonym
miejscu z zapewnieniem ich regularnego odbioru przez uprawnione podmioty,

i) sprzęt używany w robotach budowlanych będzie utrzymywany w dobrym stanie
technicznym, co znacznie zmniejszy możliwość występowania niekontrolowanych
wycieków paliw i smarów do środowiska gruntowo - wodnego,

j) prace budowlane będą prowadzone w jak największym zakresie na terenie już
przekształconym przez człowieka ( powierzchnia torowiska i dróg dojazdowych).
Inwestor będzie unikać wkraczania ciężkiego sprzętu na naturalne tereny przyległe, co
mogłoby spowodować ubicie gruntu i zniszczenie jego struktury.

k) w rejonie terenów chronionych akustycznie prace budowlane będą prowadzone w
godzinach dziennych, tj. od godz. 6°° do godz. 22 °, z wyjątkiem określonym w punkcie 1),

1) prace budowlane na odcinku w kilometrażu 44,100 - 45,400 w okresie od 28 lutego do l
listopada będą ograniczone do czasookresu trwającego od jednej godziny po wschodzie
słońca do jednej godziny przed zachodem słońca,

ł) plac budowy będzie wyposażony w sorbent w celu zmniejszenia zagrożenia przedostawa-
nia się substancji niebezpiecznych do wód,

m) zastosowany będzie system szczelnego odwodnienia obiektów mostowych, dzięki któremu
wody opadowe nie będą kierowane bezpośrednio z tych obiektów do przepływających pod
nimi cieków.

n) zastosowane będą urządzenia oczyszczające z substancji ropopochodnych i z zawiesin wo-
dy odprowadzone do środowiska z systemu odwodnienia.

o) roboty związane z odwodnieniem wykopów pod przebudowę gazociągów wysokiego
ciśnienia prowadzone będą za pomocą igłofiltrów lub ścianek szczelnych z
zastosowaniem osadnika w celu oczyszczania wypompowanej wody.



p) roboty związane z odwodnieniem wykopów pod przebudowę gazociągów wysokiego
ciśnienia prowadzone będą za pomocą igłofiltrów lub ścianek szczelnych z
zastosowaniem osadnika w celu oczyszczania wypompowanej wody,

r) roboty związane z odwodnieniem w km 36,1 - 36.5 (gazociąg wysokoprężny G250 pod
torami) prowadzone będą za pomocą igłofiltrów lub ścianek szczelnych z zastosowaniem
osadnika w celu oczyszczania wypompowanej wody,

s) w systemie odwodnienia i odprowadzenia wód drenażowych i opadowych ze szlaku oraz
ze stacji kolejowych będą uwzględnione warunki:

a. system drenażu zapewni zbieranie wód infiltrujących przez nasyp, tak aby
uniemożliwić zanieczyszczenie słabo izolowanych użytkowych poziomów
wodonośnych i Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,

b. zastosowane będą urządzenia oczyszczające z substancji ropopochodnych i z
zawiesin, wody odprowadzane do środowiska z systemu odwodnienia
umożliwiającego zatrzymanie substancji niebezpiecznych w przypadku awarii.

1.3 Na etapie eksploatacji inwestycji zgodnie z wnioskami wynikającymi z karty
informacyjnej przedsięwzięcia będą podjęte następujące działania zmierzające do
ograniczenia jej negatywnego wpływu na środowisko:

a) system odwadniający będzie utrzymywany w pełnej sprawności poprzez jego bieżącą
konserwację,

b) substancje chemiczne przy odladzaniu rozjazdów i wiaduktów będą stosowane w ilościach
absolutnie koniecznych,

c) co najmniej raz w roku kontrolowany będzie stan techniczny przejść dla zwierząt.
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