
 

 

 

 

L.dz. 0307/JK/BBF/2023                Poznań, dnia 13 marca 2023 r. 
 

 

 

 

 
 
Projekt: umowy nr 90/107/0051/20/Z/I z dnia 16 września 2020 roku na opracowanie dokumentacji 

przedprojektowej w wersji rozszerzonej dla projektu „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Rzepin – 
Szczecin Podjuchy, opracowanie Studium Wykonalności” 

Inwestor: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Dotyczy: Uzgodnienie koncepcji zakresu robót drogowych w miejscu krzyżowania się dróg krajowych z 
linią kolejową nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny. 

 
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej (etap studium 

wykonalności) dla projektu pn.: „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Rzepin - Szczecin Podjuchy” oraz w ślad za 
spotkaniem on-line, które odbyło się w dniu 9.02.2023 r., przesyłamy komplet materiałów dot. skrzyżowań 
sieci dróg krajowych z linią kolejową nr 273 na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Niniejsze pismo wraz z załącznikami przedstawia uogólniony zakres robót drogowych w miejscach 
krzyżowania się dróg oraz linii kolejowej nr 273 jaki przewiduje się wykonać w związku z planowaną 
modernizacją ww. linii kolejowej. 

 
Poniżej przedstawiono planowany zakres robót drogowych na poszczególnych elementach 

infrastruktury drogowej będącej w Państwa Zarządzie: 
 

1. Wiadukt drogowy w km 293+233 LK273 - załącznik do pisma nr 1 „Plan sytuacyjny - km 
293+233 DK 31_Wariant W4a_W4_W3mod” 

nr 
linii 

km linii nazwa drogi nr drogi 
kategoria 

drogi 
klasa 
drogi 

typ drogi 
kat. 

przejazdu 

273 293+233 
Szczecin-Gryfino-Chojna 

Sarbinowo-Kostrzyn-Słubice 
31 krajowa G publiczna ---- 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

----- 

Przewiduje się pozostawienie przejazdu w istniejącej lokalizacji. Wymianę starych płyt 
przejazdowych CBP na nowe płyty małogabarytowe wraz z dostosowaniem nawierzchni jezdni 
na dojazdach do przejazdu.  Planuje się zmianę kategorii przejazdu z D na B. 
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, W4, 
W4a. 
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2. Istniejący przejazd kolejowo – drogowy w km 294+365 LK273 – załącznik do pisma nr 2 „Plan 

sytuacyjny - km 294+365 dr powiat 1398Z_Wariant W4a_W4_W3mod ” 
nr 

linii 
km linii nazwa drogi nr drogi 

kategoria 
drogi 

klasa 
drogi 

typ drogi 
kat. 

przejazdu 

273 294+365 Przyjezierze – Jelenin 1398Z powiatowa L publiczna  A 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

A 

Przewiduje się rozbudowę przejazdu. Wymiana starych płyt przejazdowych na nowe płyty 
małogabarytowe wraz z dostosowaniem nawierzchni jezdni na dojazdach do przejazdu 
i dobudową chodnika. Planuje się pozostawienie kategorii przejazdu A. 
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, W4, 
W4a. 

 
 

3. Istniejący przejazd kolejowo – drogowy w km 296+875  LK273 – załącznik do pisma nr 3  „Plan 
sytuacyjny - km 296+875 dr powiat 1423Z_Wariant W4a_W4_W3mod” 

nr 
linii 

km linii nazwa drogi 
nr 

drogi 
kategoria drogi 

klasa drogi 
typ drogi 

kat. przejazdu 

273 296+875 
Boguszczyn-Jelenin-

Narost 1423Z powiatowa L publiczna D 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

B 

Przewiduje się rozbudowę przejazdu. Wymiana starych płyt przejazdowych na nowe płyty 
małogabarytowe wraz z dostosowaniem nawierzchni jezdni na dojazdach do przejazdu. 
Planuje się zmianę kategorii przejazdu z D na B. 
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, W4, 
W4a. 

 
 

4. Wiadukt drogowy w km 299+538 LK273 – załącznik do pisma nr 4 „Plan sytuacyjny km 
299+538 DK 26_Wariant W4a_W4_W3mod” 

nr 
linii 

km linii nazwa drogi nr drogi 
kategoria 

drogi 
klasa 
drogi 

typ drogi 
kat. 

przejazdu 

273 299+538 
granica państwa – Krajnik 

Dolny – Chojna 
26 krajowa G publiczna wiadukt 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

------- 

Istniejący obiekt jest  zbyt małej szerokości dla parametrów linii kolejowej i o zbyt małej skrajni 
drogowej. Zmiana układu torowego w planie powoduje konieczność co najmniej przebudowy 
obiektu i odcinka drogi. Niemożność utrzymania drogi w istniejącym śladzie ze względu na 
nieprzepisowe promienie łuków. Przewidziano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego 
obiektu w odległości ok. 70m, co pozwoli na przetrasowanie drogi i wykonanie łuku zgodnego 
z obowiązującymi przepisami i uzyskanie przepisowej skrajni drogowej.  
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, W4, 
W4a. 

 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C5%9Bcie_graniczne_Krajnik_Dolny-Schwedt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajnik_Dolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajnik_Dolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chojna


– 3 – 

 

 
5. Istniejący przejazd kolejowo – drogowy w km 300+436 LK273 – załącznik do pisma nr 5 „Plan 

sytuacyjny - km 300+436 dr powiat 1457Z 1441Z_Wariant W4a_W4_W3md” 
nr 

linii 
km linii nazwa drogi nr drogi 

kategoria 
drogi 

klasa 
drogi 

typ drogi 
kat. 

przejazdu 

273 300+436 
Ul. Słowiańska/ 

 Jagiellońska 
1457Z 
1441Z 

powiatowa L publiczna A 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

A 

Przewiduje się przebudowę przejazdu. Wymiana starych płyt przejazdowych na nowe płyty 
małogabarytowe wraz z dostosowaniem nawierzchni jezdni na dojazdach do przejazdu. 
Planuje się pozostawienie kategorii przejazdu A 
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, W4, 
W4a. 

 
 

6. Istniejący przejazd kolejowo – drogowy w km 304+074 LK273 – załącznik do pisma nr 6 „Plan 
sytuacyjny --  km 304+074 dr gminna Wariant W4a_W4_W3mod” 

nr 
linii 

km linii nazwa drogi nr drogi 
kategoria 

drogi 
klasa 
drogi 

typ drogi 
kat. 

przejazdu 

273 304+074 Graniczna-Lisie Pole --- gminna L publiczna D 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

likwidacja 

Przewiduje się likwidację przejazdu ze względu na mały iloczyn ruchu. Projektuje się demontaż 
starych płyt przejazdowych wraz z rozbiórką elementów drogi na dojazdach do przejazdu. W 
ramach opracowania projektuje się drogę równoległą po wschodniej stronie linii kolejowej 
trasowaną do wiaduktu kolejowego w km 305+470. 
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, W4, 
W4a. 

 
 

7. Wiadukt drogowy w km 307+303 LK273 – załącznik do pisma nr 7 „Plan sytuacyjny - km 
307+303 dr wewnętrzna_Wariant W4a_W4_W3mod” 

nr 
linii 

km linii nazwa drogi nr drogi 
kategoria 

drogi 
klasa 
drogi 

typ drogi 
kat. 

przejazdu 

273 307+303 --- --- wewnętrzna --- --- wiadukt 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

------- 

Przewiduje się remont wiaduktu drogowego w zakresie oddziaływania linii kolejowej - 
oczyszczenie i naprawa powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków betonu, wymiana 
izolacji, wykonanie systemu drenaży odprowadzających wodę poza obiekt, uzupełnienie 
zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych  i stalowych, naprawę balustrad, 
barier przeciwporażeniowych, naprawa schodów służbowych, zabezpieczenie 
antykorozyjne konstrukcji i wyposażenia. 
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, 
W4, W4a. 
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8. Istniejący przejazd kolejowo – drogowy w km 308+658 LK273 – załącznik do pisma nr 8 „Plan 
sytuacyjny - km 308+658 dr gminna km 309+495 dr powiat 1385Z_Wariant W4a_W4_W3mod” 

nr 
linii 

km linii nazwa drogi nr drogi 
kategoria 

drogi 
klasa 
drogi 

typ drogi 
kat. 

przejazdu 

273 308+658 Lisie Pole-Łąki --- gminna L publiczna D 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

likwidacja 

Przewiduje się likwidację przejazdu ze względu na mały iloczyn ruchu. Projektuje się demontaż 
starych płyt przejazdowych wraz z rozbiórką elementów drogi na dojazdach do przejazdu. W 
ramach opracowania projektuje się drogę równoległą po wschodniej stronie linii kolejowej 
trasowaną do wiaduktu kolejowego w km 305+470. 
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, W4, 
W4a. 

 
 

9. Istniejący przejazd kolejowo – drogowy w km 309+495 LK273 – załącznik do pisma nr 8 „Plan 
sytuacyjny - km 308+658 dr gminna km 309+495 dr powiat 1385Z_Wariant W4a_W4_W3mod” 

nr 
linii 

km linii nazwa drogi nr drogi 
kategoria 

drogi 
klasa 
drogi 

typ drogi 
kat. 

przejazdu 

273 309+495 Lisie Pole-Polesiny 1385Z powiatowa L publiczna D 

planowana kategoria 
przejazdu 

roboty drogowe 

B 

Przewiduje się przebudowę przejazdu. Wymiana starych płyt przejazdowych na nowe płyty 
małogabarytowe wraz z dostosowaniem nawierzchni jezdni na dojazdach do przejazdu oraz 
poprawę geometrii drogi powiatowej po wschodniej stronie linii kolejowej. 
W zakresie branży drogowej rozwiązania są tożsame we wszystkich wariantach W3mod, W4, 
W4a. 

 
 
Zwracamy się do Państwa o uzgodnienie rozwiązań projektowych oraz wskazanie, czy na terenie 

Państwa gminy realizowane są inne projekty drogowe przecinające linię kolejową  273. 
Jednocześnie informujemy, że po uzyskaniu akceptacji dla przedstawionych rozwiązań projektowych 

zostanie do Państwa przekazane Wstępne Porozumienie w sprawie przejęcia w zarządzanie przedmiotowej 
infrastruktury drogowej. Podpisanie wstępnego porozumienia będzie warunkowało przejście przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. do kolejnego etapu inwestycji tj. projektowania i realizacji. 

 
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z prowadzącą sprawę Panią Joanną 

Kowalską. 
 
Prosimy o odniesienie się do sprawy w terminie do 21 dni od daty otrzymania pisma. 
 

 

 

 

Z poważaniem, 

                                                                      DODATKOWY KOORDYNATOR PROJEKTU 

 

      Łukasz Rak 
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Sprawę prowadzi: 

Joanna Kowalska 
Projektant drogowy 
e-mail: j.kowalska@bbf.pl 
tel. 61 665 93 12  

 
 

Załączniki: 
1. Plan sytuacyjny -   km 293+233 DK 31_Wariant W4a_W4_W3mod – 2 egz., 
2. Plan sytuacyjny -   km 294+365 dr powiat 1398Z_Wariant W4a_W4_W3mod  – 2 egz., 
3. Plan sytuacyjny -   km 296+875 dr powiat 1423Z_Wariant W4a_W4_W3mod - 2 egz., 
4. Plan sytuacyjny -   km 299+538 DK 26_Wariant W4a_W4_W3mod - 2 egz., 
5. Plan sytuacyjny -   km 300+436 dr powiat 1457Z 1441Z_Wariant W4a_W4_W3md – 2 egz., 
6. Plan sytuacyjny -   km 304+074 dr gminna Wariant W4a_W4_W3mod – 2 egz. 
7. Plan sytuacyjny -   km 307+303 dr wewnetrzna_Wariant W4a_W4_W3mod– 2 egz. 
8. Plan sytuacyjny -   km 308+658 dr gminna km 309+495 dr powiat 1385Z_Wariant W4a_W4_W3mod 
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