PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
Dział Eksploatacji i Infrastruktury Pasażerskiej
ul. Joannitów 13
50-525 Wrocław
tel. + 48 71 717-43-54
tel. kom. + 48 728 830 252
leszek.schmidt@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

IZ14EP3.611.196.2022.LS

Wrocław, 05-05-2022

Dot. : Zmiana Nr 12 do Dodatku 2 do w .r. j. p
ważnego od dnia 13 marca 2022 do 11 czerwca 2022

Według rozdzielnika

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu zarządza, z ważnością od
dnia 07-05-2022 od godz. 07:01 zmianę Nr 12 w Dodatku 2 do wewnętrznego rozkładu jazdy
pociągów zawierającego Wykaz Ostrzeżeń Stałych oraz prędkości drogowe na torach głównych
zasadniczych stacji węzłowych, obowiązującego od dnia 13 marca 2022 do 11 czerwca 2022.
Strona 23 Linia nr 274 WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC
Stacja/Szlak: Jelenia Góra - od km 124,500 do km 125,100 (słownie: od km sto dwadzieścia
cztery, pięćset do km sto dwadzieścia pięć, sto), zły stan techniczny toru, tor nr 301, 321, 322,
341, prędkość 10 km/h (słownie: dziesięć km/h); *) Nowe!
Wykreślić w drugiej kolumnie 124,500 (słownie: km sto dwadzieścia cztery, pięćset), a wpisać
124,520 (słownie: km sto dwadzieścia cztery, pięćset dwadzieścia)
Wykreślić w trzeciej kolumnie 125,100 (słownie: km sto dwadzieścia pięć, sto), a wpisać
124,610 (słownie: km sto dwadzieścia cztery, sześćset dziesięć)
Wykreślić w piątej kolumnie numery torów: 321, 322, 341.
Strona 36 Linia nr 287 OPOLE ZACHODNIE - NYSA
Stacja/Szlak: Łambinowice - Nysa od km 36,492 do km 36,770 (słownie: od km trzydzieści
sześć, czterysta dziewięćdziesiąt dwa do km trzydzieści sześć, siedemset siedemdziesiąt),
ograniczona widoczność na przejeździe w km 36,767, tor nr 1, prędkość 50 km/h (słownie:
pięćdziesiąt km/h);
Wykreślić w siódmej kolumnie prędkość 80 km/h (słownie: osiemdziesiąt km/h)
Strona 36 Linia nr 287 OPOLE ZACHODNIE - NYSA
Stacja/Szlak: Łambinowice - Nysa od km 37,194 do km 37,970 (słownie: od km trzydzieści
siedem, sto dziewięćdziesiąt cztery do km trzydzieści siedem, dziewięćset siedemdziesiąt),
geometria toru - mały promień łuku, tor nr 1, prędkość 90 km/h (słownie: dziewięćdziesiąt
km/h);
Wykreślić w drugiej kolumnie 37,194 (słownie: km trzydzieści siedem, sto dziewięćdziesiąt
cztery), a wpisać 37,207 (słownie: km trzydzieści siedem, dwieście siedem).
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