
















PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 

Modernizacja Linii Kolejowej E75; Warszawa - Białystok - Sokółka; Odcinek 1: Warszawa Rembertów - Sadowne 
Program Funkcjonalno-Użytkowy, LOT A - Infrastruktura 

Tom III; Część 03. Opis Przedmiotu Zamówienia 

                                                                                  Część 03.A.5                                                                                                                                                  

Załącznik 4                                                                                     Tabela przejazdów kolejowych 
 

Lp. Dro-

ga 

Linia km Kat. Opis: stan istn. na podstawie objazdu aktual. 

szacun-

kowe 

natężenie 

na 1h 1 

Kat. Prace 

1 DW 

637 
449 13,189 C Asfalt, dwupasmowa, na lekkim nasypie 

(ok. 1 m), na prawo od toru: stacja gazowa 

(50m), na lewo od toru: przystanek autob. 

(50m), zabud. mieszkalne oraz droga 

dojazd, dla mieszk., stan przejazdu zły, 

możliwy wiadukt drag. lub kol. 

800 B Dostosowanie, likwidacja przejazdu sensowna 

tylko pod warunkiem, że na przej. st.Rembertów 

planowane jest dwupoziom. rozwiązanie (b.duże 

spiętrzenie ruchu od tego miejsca), opcjonalnie: 

zmiana tyczenia toru na dwupoziomowe 

skrzyżowanie torów, wyklucza się bud. drogi 

2  449 13,810 

(tor 2) 
 Ścieżka, w poziomie terenu, bez płyt 

przejazdowych, podsypka tłuczniowa w 

wielu miejscach szeroko rozłożona 

0 - Likwidacja bez zastąpienia 

3  449 14,615 

(tor 2) 
 Nie istnieje w miejscowości podanej na 

planie 
  Nie dotyczy 

4  449 14,690 

(tor 1) 
 Ścieżka, nasyp 1m, bez płyt przejazd., 

podsypka tłuczniowa w wielu miejscach 

szer. rozłożona 

0 - Likwidacja bez zastąpienia 

5  449 16,114 C Beton/asfalt, dwupasm. w poziomie terenu, 

stan przejazdu zły, dojazd do terenu 

wojskowego 

<10 - Do likwidacji, dojazd do terenu wojsk, drogą po 

prawej stronie toru od przejazdu km 17,18; droga 

do rozbudowy 
6  449 17,180 c Asfalt, dwupasm., lekki nasyp (ok. 2m), 

przejazd w najw. punkcie trasy, stan dobry, 

po lewej stronie toru: pi. manewrowy dla 

autobusów oraz zabudów, mieszkalne, po 

prawej stronie toru: brak zabudów., 

możliwa budowa wiaduktu dróg., prawa 

strona: rów b. wodonośny (problem w 

przyp. budowy wiaduktu kol.) 

<100 B Dopasowanie 

7  449 19,130 E Dojście do peronu dla pieszych (peron 

wyspowy) i przejazd, nasyp 2m, lewa 

strona: schody, wiele firm w pobliżu, prawa 

strona: droga gruntowa, rów położony 

równolegle do toru z dużą ilością wody 

 B Przebudowa przejazdów kolejowych i 

wbudowanie urządzeń sterowania ruchem. 

Wynik rozmów z 17.04.07 

8  449 19,416 E Dojście do peronu dla pieszych (peron 

wyspowy) tylko po prawej stronie, nasyp 

2m, prawa strona: most przez rów i rampy, 

lewa strona: żadnych połączeń 

 - Do likwidacji, należy korzystać z przejazdu km 

19,13 z uwagi na korzystniejsze położenie i 

przejazd 

9 DW 

634 
449 20,004 B Asfalt, dwupasm., nasyp 1m, prosta droga, 

stan przejazdu dobry, 3 tory, prawa strona: 

rów z dużą ii. wody (mimo iż długo było 

ciepło+sucho), bez zabudowań, częste 

zamknięcia 

>1000 - Zastąpienie wiaduktem drag. (2-pasmowy, po 1 

pasy w każdym kierunku ruchu) z uwagi na 

przepustowość drogi. Wynik rozmów z 17.04.07 

10     Nowe: utworzyć skrzyżowanie dla 

połączenia miejscowości Bankowa i 

Zielonka, ponieważ przez rozbudowę DW 

634 zostaną one oddzielone 

  wiadukt drogowy w ciągu DW 634 przez nowe 

połączenie Bankowa-Zielonka. Wynik rozmów z 

17.04.07 

11  6 14,399 A Asfalt, dwupasm., nasyp 1,5m, w linii 

prostej, zabudów.(mieszk. i dział.gosp.), 

przejazd przez miejscowość, stan 

przejazdu dobry, 4 tory oraz perony wysp., 

dojście do przystanku osób., b.dużo 

pieszych i rowerzystów, b.częste 

zamknięcia 

1000  Likwidacja, zastąpienie wiaduktem kol. (wys. w 

świetle 3,80m; połączenie drogi dla pieszych i 

rowerowej tylko od strony wsch. ul. Kolejowej; 

obustronne zintegrowanie połączenia drogi dla 

pieszych i rowerowej na wiadukcie kol.). Wynik 

rozmów z 17.04.07 

12   14,588  Nowe: tunel osobowy łącznie z dojściem do 

peronu stacji Zielonka 
 - Budowa nowego wiaduktu kol./tunelu osobowego 

łącznie ze zintegrowanym dojściem do peronu. 

Wynik rozmów z 17.04.07 
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 
 

Lp. Dro-

ga 

Linia km Kat. Opis: stan istn. na podstawie objazdu aktual. 

szacun-

kowe 

natężenie 

na 1h 1 

Kat. Prace 

13  6 17,566 B Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, w 

linii prostej, lewa strona: zabudowania po 

lewej stronie drogi, stan przejazdu dobry, 

dojście do przyst.osob. Ossów (peron 

wysp.) 

>400 B Budowa wiaduktu drogowego wg    
SW WWK-TEN-T nr 2006-PL-

92608-S 
 

14  6 19,230 E Przejście i dojście do peronu (peron wysp.) 

ze schodami, bruk, stan dobry, w poziomie 

terenu, ogrodzenia 

 - Do likwidacji bez zastąpienia, należy korzystać z 

przej. km 19,471 

15  6 19,465 E Patrz km 19,471  E Dopasowanie 

16  6 19,471 B Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, 

skrzyżowania bezpośr. graniczące z 

przejazdem, zabudowania, przejazd przez 

miejsc,stan przejazdu dobry, dojście do 

peronu (peron wysp.), duża ilość pieszych i 

rowerzystów, częste zamknięcia, chodnik z 

ogrodzeniem 

700 B Budowa tunelu drogowego wg    
SW WWK-TEN-T nr 2006-PL-

92608-S 
 

17  6 19,478 E Patrz km 19,471  E Dopasowanie 

18  6 20,952 A Asfalt, dwupasm., lekki nasyp 1m, lewa 

strona w linii prostej, prawa strona 

granicząca ze skrzyżow., przejazd przez 

miejsc, w większości bez zabudowań, stan 

przejazdu zły, 3 tory łącznie z rozjazdami, 

b.częste zamykania 

900 - Do likwidacji, zastąpienie wiaduktem kol. (wys. w 

świetle 4,50m; jednostronna kombinacja drogi 

dla pieszych i rowerowej). Wynik rozmów z 

18,04.07 

19  6 21,290 E Przejście i dojście do peronu (peron 

wysp.), stan przeciętny, w poziomie terenu, 

duże natężenie (duże znaczenie w obrębie 

miejsc), jedyne skrzyżowanie uwzgl. 

potrzeby osób niepełnospr. w Wołominie 

(centrum) 

 - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

18.04.07 

20   21,592  Nowe: wiadukt kol./tunel osobowy jako 

zastąpienie mostu dla pieszych km 21,510 
 - Budowa nowego wiaduktu kol./tunelu osobowego 

łącznie ze zintegrowanym dojściem do peronu. 

Wynik rozmów z 18.04.07 

21   ok. 22,41  Nowe: Wiadukt kol./tunel osobowy jako 

uzupełnienie połączenia wewn. 

miejscowości, nie jest częścią składową 

projektu 

 - Budowa nowego wiaduktu kol./tunelu 

osobowego. Wynik rozmów z 18.04.07 

22 DW 

635 
6 23,072 B Asfalt, dwupasm., nasyp 1m, w linii prostej, 

lewa strona: zabudowania (przemysł i dział, 

gosp.), prawa strona: zabudów, (mieszk.i 

handl.), przejazd przez miejsc.(na obrzeżu 

miasta), stan przejazdu średni, dojście do 

peronów zewn., b. częste zamknięcia, 

dojazd dla mieszk. strona lewa może ulec 

zmianie, dojazd strona prawa - zmiana 

możliwa w ograniczony sposób 

1000 - Do likwidacji, zastąpienie wiaduktem kol. (wys. w 

świetle 4,50 m; możliwe zmniejszenie do wys. 

3,80 m; jeśli obwodnica w km 24,3 będzie 

gotowa) wraz ze zintegr. dojściem do peronu. 

Wynik rozmów z 18.04.07 

23   ok. 24,3  Nowe: wiadukt drag. w ciągu obwodnicy 

Wołomina, nie jest częścią składową 

projektu) 

 - Budowa nowego wiaduktu dróg. w ciągu 

obwodnicy Wołomina (DW635). Wynik rozmów 

z 18.04.07 

24  6 25,005 B Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, 

dojście do peronu (peron wysp.), lewa 

strona: zabudowania, skrzyż., zakręt, prawa 

strona: w linii prostej, zabudów., stan 

przejazdu dobry, b.częste zamknięcia 

300 B Dopasowanie 

25  6 25,250  Przejście bez zapór (dawniej droga, 

obecnie zlikw.), asfalt, w poziomie terenu 
 - Likwidacja bez zastąpienia 

26  6 27,713 A Asfalt, dwupasm., lekki nasyp 1m, w linii 

prostej, dojście do peronu zewn., mało 

zabud., stan przejazdu zły (połączenie dróg 

dojazdowych) 

100 B Dopasowanie 

                                                      2 z 5                                       Stan 28.11.2008 



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 
 

Lp. Dro-

ga 

Linia km Kat. Opis: stan istn. na podstawie objazdu aktual. 

szacun-

kowe 

natężenie 

na 1h 1 

Kat. Prace 

27  6 30,184 D Asfalt, dwupasm., nasyp 2m, w linii prostej, 

lewa strona: zabudów, dopiero w pewnej 

odl., prawa strona: mato zabudów., stan: 

średni, funkcja połączenia miejsc, (mała 

wieś), droga niedostępna do oględzin 

50 B Dopasowanie   

28  6 31,029 C Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, 

łukowata, dojście do peronu (peron wysp.), 

stan przejazdu dobry, prawa strona: droga 

leśna, lewa strona: 1 duży budynek na 

uboczu drogi, prawie wył. dojazd do peronu 

50 B Dopasowanie 

29  6 33,312 D Właśnie zlikwidowany   Nie dotyczy 

30  6 34,248 Przejazd 
nie istn. 
w 
wykazie, 
nieużywa 
ny 

Asfalt, dwupasm., nasyp 2m, łuk, stan 

przejazdu zły, bez zabudowań 
 B Dopasowanie 

31  6 34,803 C Asfalt, dwupasm., nasyp 2m, łukowata, 

dojście do peronu zewn., stan przej. zły, 

prawa strona: bez zabudów., lewa strona: 1 

skrzyżowanie, pojedyncze zabudów., 

prawie wył. dojazd do peronu 

20 B Dopasowanie 

32  6 36,231 D Asfalt, dwupasm., nasyp 2m, łukowata, 

stan przej. dobry (w trakcie modernizacji), 

prawa strona: bez zabudów., lewa strona: 1 

skrzyżowanie, pojedyncze zabud., 

połączenie miejscow. 

30 B Dopasowanie 

33 DW 

634 
6 37,172 A Asfalt, dwupasm, lekki nasyp 1m, łukowata, 

graniczące po obu stronach skrzyż., stan 

przej. dobry, prawa i lewa strona niemalże 

bez zabudów., skrzyż. ok. 5 torów 

<300 A Dopasowanie 

34   37,906  Przejście, st. Tłuszcz, dojście do peronu 

zewn. dla pieszych., płyty betonowe ok. 3m, 

stan zły, skrzyż. z 1 torem 

 - Likwidacja i zastąpienie przejściem podziemnym 

(dojście do peronu) - km 37,962 

35  6 39,454 C Asfalt, dwupasm., nasyp 1m, łuk w 

kształcie litery S, stan przej. zły, prawa i 

lewa strona bez zabudów. 

100 B Dopasowanie. Wynik rozmów z 03.07.07 

36  6 41,081 D Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, w 

linii prostej, stan przej. zły, prawa i lewa 

strona częściowo z zabudów., 

100 B Dopasowanie. Wynik rozmów z 03.07.07 

37   42,713  Przejście, przystanek osób. Mokra Weś, 

dojście do peronu zewn. dla pieszych, płyty 

betonowe ok. 3m, stan zły, skrzyż. 2 torów 

 - Likwidacja bez zastąpienia 

38   42,956  Przejście, przystanek osób. Mokra Weś, 

dojście dla pieszych do peronu zewn., płyty 

betonowe ok. 3m, stan zły, skrzyż. 2 torów 

 - Likwidacja bez zastąpienia 

39  6 43,153 D Asfalt, dwupasm., nasyp 2,5m, łuk w 

kształcie litery S, stan przej. średni, prawa i 

lewa strona bez zabudów.; peron oddalony 

o ok. 200m 

50 B Dopasowanie (wyrównanie ramp, połączenie 

peronu). Wynik rozmów z 03.07.07 

40 DW 

636 
6 45,572 D Asfalt, dwujezdn., w poziomie terenu, łuk w 

kształcie litery S, stan przej. średni, prawa i 

lewa strona bez zabudów., prawa strona: 

las 

150 B Dopasowanie. Wynik rozmów z 22.05.07 

41  6 46,768 D Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, w 

linii prostej, stan przej. dobry, prawa i lewa 

strona bez zabudów. 

50 B Dostosowanie do kat. B 
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Lp. Dro-

ga 

Linia km Kat. Opis: stan Istn. na podstawie objazdu aktual. 

szacun-

kowe 

natężenie 

na 1h 1 

Kat. Prace 

42   47,419  Przejście, przystanek osob.Szewnica, 

dojście do peronu zewn. dla pieszych, płyty 

betonowe ok. 3m, stan zły 

 - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

06.07.07 

43   47,703  Przejście, przystanek osob.Szewnica, 

dojście do peronu zewn. dla pieszych, płyty 

betonowe ok. 3m, stan zły 

 - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

06.07.07 

44  6 48,321 D Asfalt, dwupasm., nasyp 2m, niemalże 

prosta, stan przej. średni, prawa i lewa 

strona bez zabudów. 

30 - Do likwidacji, zastąpienia wiaduktem kol. wraz z 

zintegr. dojściem do peronów. Wynik rozmów z 

03.07.07 
45  6 49,121 D Tłuczeń, jendopasm., nasyp 2m, lekko 

łukowaty, stan przej. zły, lewa i prawa 

strona bez zabudów. 

0 - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

06.07.07 

46  6 50,782 D Tłuczeń, jednopasm., nasyp 2m, prosta, 

stan przej. zły, lewa i prawa strona bez 

zabudów. 

5 B Dopasowanie. Wynik rozmów z 06.07.07 

47   52,928  Przejście, przystanek osob.Urle, dojście do 

peronu zewn. dla pieszych, płyty betonowe 

ok. 3m, stan zły, skrzyż. z 2 torami 

 - Likwidacja bez zastąpienia 

48   53,156  Przejście, przystanek osob.Urle, dojście do 

peronu zewn. dla pieszych, płyty betonowe 

ok. 3m, stan zły, skrzyż. z 2 torami 

 E Dopasowanie, wg wymogów PLK z 01.08.07 

49  6 53,917 D Asfalt, dwupasm., nasyp 5m, w linii 

prostej, stan przej. średni, lewa i prawa 

strona bez zabudów. 

100 - Do likwidacji, zastąpienia wiaduktem kol. 

50  6 55,198 D Asfalt, dwupasm., nasyp 2,5m, w linii 

prostej, stan przej. zły, lewa strona bez 

zabudów., prawa strona niemalże bez 

zabudów., dojście do peronu zewn. 

50 B Dopasowani. Wynik rozmów z 28.03.07 

51  6 55,510  Przejście/dojście do peronu zewn. i 

łącząca się z nim wydeptana ścieżka, płyty 

betonowe, stan zły 

Nie dotyczy - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

28.03.07 

52  6 55,924 D Tłuczeń, jednopasm., nasyp 2m, łuk, stan 

przej. zły, lewa i prawa strona bez 

zabudów., dojazd do pojedynczych domów 

mieszk. (dojazd poza 55,198) 

5 - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

28.03.07 

53   ok. 57,2  Nowe: obwodnica Łochowa w ciągu DK 50, 

nie jest częścią składową projektu 
 - Budowa nowego wiaduktu dróg. w ciągu 

obwodnicy Łochowa (DK 50). Wynik rozmów z 

28.03 720.04.07 

54 DK 

62 
6 57,915 A Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, lewa 

strona: w linii prostej i bez zabudów., 

prawa strona: po 50m rondo z 4 DK, bez 

zabudów., stan przej. zły (ok. 3 torów), 

ryzyko spiętrzenia się ruchu na rondzie, b. 

duże natężenie 

800 - Do likwidacji, zastąpienie – tunel dla pieszych i 

samochodów osobowych wys. 3,5m, szer. ok. 

9m). Wynik rozmów z 20.04.07. 

55   58,667  Nowe: wiadukt kolej./tunel osobowy  - Budowa nowego wiaduktu kol./tunelu osobowego 

łącznie ze zintegrowanym dojściem do peronów. 

Wynik rozmów z 28.03./20.04.07 

56  6 58,671 E(A) Przejście, płyty betonowe, drewno, 

szerokość 3m, w poziomie terenu, w linii 

prostej, stan przejścia zły (z zaporą) 

 - Do likwidacji i połączenia z dopasowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych dojściem do 

peronów dla pieszych na Dw. Łochów (wiadukt 

kol./tunel osobowy km 58,6667). Wynik rozmów 

z 20.04.07 

57  6 59,638 A Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, w 

linii prostej, równa, lewa strona: po lewej 

stronie ulicy w odległ. ok. 50m zabudów., 

stan przej. zły, przej. b. szeroki (4 tory), 

odstęp przejazdu do DK19 ok. 30m (ryzyko 

spiętrzenia się ruchu) 

100 - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

28.03 720.04.07 

58  6 60,332 D Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, w 

linii prostej, równy, bez zabudów, (aleja), 

stan przej. zły, odległ. przej. do DK 50 ok. 

30m (ryzyko spiętrzenia się ruchu) 

100 - Likwidacja, zastąpienie dwoma wiaduktami dróg. 

(E75, DK 50). Wynik rozmów z 28.03720.04.07 
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Lp. Dro-

ga 

Linia km Kat. Opis: stan Istn. na podstawie objazdu aktual. 

szacun-

kowe 

natężenie 

na 1h 1 

Kat. Prace 

59  6 62,765 D Droga gruntowa, jednopasm., nasyp 1m, w 

miarę w linii prostej, bez zabudów., stan 

przej. zły, przej. oddalony o ok. 40..50 m od 

DK 19 —> nie są możliwe żadne zmiany 

<10 - Do likwidacji, zastąpienie wiaduktem kol. (wys. w 

świetle 3,5m; szer. 6,Om). Wynik rozmów z 

20.04.07 

60  6 63,622  Przejście dla pieszych, p.o. Ostrówek 

Węgrowski, dojście do peronów zewn. dla 

pieszych, płyty betonowe ok. 3m, stan: zly, 

skrzyżowanie dwóch torów 

 - Do likwidacji, zastąpienie wiaduktem kol. (tunel 

osobowy/dojście do peronów). Wynik rozmów z 

20.04.07 

61  6 63,839  Przejście dla pieszych, p.o. Ostrówek 

Węgrowski, dojście do peronów zewn. dla 

pieszych, płyty betonowe ok. 3m, stan: zły, 

skrzyżowanie dwóch torów 

 - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

20.04.07 

62  6 65,633 D Asfalt, dwupasm., lekki nasyp, w linii 

prostej, równa, bez zabudów., stan przej. 

średni 

 B Dopasowanie. Wynik rozmów z 20.04.07 

63  6 66,696 D Droga gruntowa, jednopasm., nasyp 2m, w 

linii prostej, bez zabudów., stan przej. zły 
5 - Likwidacja bez zastąpienia. Wynik rozmów z 

20.04.07 

64 DK 

50 
6 68,719 B Asfalt, dwupasm., w poziomie terenu, łuk w 

kształcie litery, S równy, bez zabudów., 

dojście do peronu zewn., stan przej. średni 

300 - Do likwidacji, zastąpienie wiaduktem dróg. 

łącznie ze zintegrowanym dojściem do peronów. 

Wynik rozmów z 28.03./20.04.07 

65  6 71,397 D Droga gruntowa, jednopasm., nasyp 2m, 

stroma rampa, reszta w linii prostej, bez 

zabudów., stan przej. zły, połączenie wewn. 

wsi 

<10 B Przejazd kol. należy rozbudować wg przepisów 

(nawierzchnia asfalowa w obrębie przejazdu) 

oraz zabezpieczyć. Wynik rozmów z 20.04.07 

                                                       5 z 5                                       Stan 28.11.2008 



E R R A T A 

 

Do „Programu funkcjonalno – użytkowego” dla „Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica 

Warszawa – Białystok – granica z Litwą , etap I odc. Warszawa – Rembertów – Zielonka – 

Tłuszcz (Sadowne) 

 

L.p Nr rys.             Jest Powinno  być 

 
 
  1 

Cz.3 informacyjna; 
Zał. nr 1 rysunki; 
1.1 rysunki .DB;  
01 układy torowe;  
03-A3 zał.1, rys.P-16; 

 km. 46,768  przejazd do 
likwidacji 

  km. 46,768  przejazd 
zostawiony do modernizacji 

 
 
  2 

Cz.3 informacyjna; 
Zał. nr 1 rysunki; 
1.1 rysunki  DB; 
03 przejazdy kolejowe; 
03-A5 zał.1, rys.P-03 

 km. 46,768 zlikwidować,  
160 km/h 

 km. 46,768 przejazd 
kolejowy, 160 km/h, 
dostosować przejazd kolejowy 
(kat.B) 

 
 
  3 

Cz.3 informacyjna; 
Zał. nr 1  rysunki; 
1.1 rysunki DB; 
06 srk rys. B1_01 

na schemacie 
wyposażenia linii  - stan   
projektowany : w km. 
46,768 brak przejazdu 

na schemacie wyposażenia 
linii - stan projektowany w  
km. 46,768 - przejazd kat. B , 
ssp, tarcze ostrzegawcze 
przejazdowe 

 
 
  4 

Cz.3 informacyjna; 
Zał. nr 1  rysunki; 
1.2 rysunki SW; 
04  zasilanie i sieć trakcyjna; 
O1 sieć trakcyjna rys.S.8.01 

na schemacie  - stan 
projektowany:  w km. 
46,768 brak przejazdu 

na schemacie : stan 
projektowany w km. 46,768 - 
przejazd kat. B 
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