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Wrocław, 06-06-2022

Dot. : Zmiana Nr 1 do Dodatku 2 do w .r. j. p
ważnego od dnia 12 czerwca 2022 do 03 września 2022

Według rozdzielnika

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu zarządza, z ważnością od
dnia 12-06-2022 od godz. 00:01 zmianę Nr 1 w Dodatku 2 do wewnętrznego rozkładu jazdy
pociągów zawierającego Wykaz Ostrzeżeń Stałych oraz prędkości drogowe na torach głównych
zasadniczych stacji węzłowych, obowiązującego od dnia 12 czerwca 2022 do 03 września 2022.
Strona 9 Linia nr 137 KATOWICE - LEGNICA
Stacja/Szlak: Głogówek – Racławice Śląskie od km 93,635 do km 93,661 (słownie: od km
dziewięćdziesiąt trzy sześćset trzydzieści pięć do km dziewięćdziesiąt trzy sześćset sześćdziesiąt
jeden), zły stan techniczny obiektu w km 93,651, tor nr 1, prędkość: 30 km/h (słownie :
trzydzieści km/h)
W czwartej kolumnie – w miejsce „zły stan techniczny obiektu w km 93,651” wpisać „zły stan
nawierzchni na dojazdach i na obiekcie w km. 93,651”.
Strona 9 Linia nr 137 KATOWICE - LEGNICA
Stacja/Szlak: Głogówek – Racławice Śląskie od km 93,635 do km 93,661 (słownie: od km
dziewięćdziesiąt trzy sześćset trzydzieści pięć do km dziewięćdziesiąt trzy sześćset sześćdziesiąt
jeden), zły stan techniczny mostu w km 93,651, tor nr 2, prędkość: 30 km/h (słownie: trzydzieści
km/h)
W czwartej kolumnie – w miejsce „zły stan techniczny mostu w km 93,651” wpisać „zły stan
nawierzchni na dojazdach do obiektu w km. 93,651”.
Strona 12 Linia 137 KATOWICE - LEGNICA
Stacja/Szlak: Strzegom - Rogoźnica od km 251,969 do km 251,979 (słownie: od km dwieście
pięćdziesiąt jeden, dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć do km dwieście pięćdziesiąt jeden,
dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć), brak dostosowania zabezpieczenia przejazdu w km
251,794 do organizacji ruchu, tor nr 1, prędkość 20 km/h (słownie: dwadzieścia km/h), *)
Nowe!
Wykreślić w czwartej kolumnie 251,794 (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden, siedemset
dziewięćdziesiąt cztery), a wpisać 251,974 (dwieście pięćdziesiąt jeden, dziewięćset
siedemdziesiąt cztery).
Strona 19 Linia 274 WROCŁAW ŚWIEBODZKI – ZGORZELEC
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W tabeli pod nazwą linii wykreślić wiersz:
Tor 1 od km 34,934 do km 36,500 Vmax P=110 km/godz, gdy Vmax A=120 km/godz.

Strona 26 Linia nr 277 OPOLE GROSZOWICE – WROCŁAW BROCHÓW
Stacja/Szlak: Popielów - Karłowice od km 32,700 do km 32,840 (słownie: od km trzydzieści
dwa, siedemset do km trzydzieści dwa, osiemset czterdzieści), zły stan techniczny toru - szyny
„W”, tor nr 2, prędkość 30 km/h (słownie: trzydzieści km/h), *)
Dane w rubrykach od 2 (dwa) do 8 (osiem) wykreślić w całości.
Strona 32 Linia nr 285 WROCŁAW GŁÓWNY - JEDLINA ZDRÓJ
Stacja/Szlak: Wrocław Główny WGB – Bielany Wrocławskie od km 4,400 do km 4,515
(słownie: od km cztery, czterysta do km cztery, pięćset piętnaście), geometria toru, tor nr 1,
prędkość 60 km/h (słownie: sześćdziesiąt km/h); Nowe!
Dane w rubrykach od 2 (dwa) do 8 (osiem) wykreślić w całości.
Strona 32 Linia nr 285 WROCŁAW GŁÓWNY - JEDLINA ZDRÓJ
Stacja/Szlak: Wrocław Główny WGB – Bielany Wrocławskie od km 4,515 do km 4,875
(słownie: od km cztery, pięćset piętnaście do km cztery, osiemset siedemdziesiąt pięć),
geometria toru, tor nr 1, prędkość 70 km/h (słownie: siedemdziesiąt km/h); Nowe!
Dane w rubrykach od 2 (dwa) do 8 (osiem) wykreślić w całości.
Strona 32 Linia nr 285 WROCŁAW GŁÓWNY - JEDLINA ZDRÓJ
Stacja/Szlak: Wrocław Główny WGB – Bielany Wrocławskie od km 8,543 do km 8,551
(słownie: od km osiem, pięćset czterdzieści trzy do km osiem, pięćset pięćdziesiąt jeden),
przekroczony iloczyn ruchu na przejeździe w km 8,547, tor nr 1, prędkość 50 km/h (słownie:
pięćdziesiąt km/h); Nowe!
Dane w rubrykach od 2 (dwa) do 8 (osiem) wykreślić w całości.
Strona 55 Linia nr 765 WROCŁAW BROCHÓW WBB - LAMOWICE
Stacja/Szlak: Wrocław Brochów - Lamowice podg od km 3,839 do km 3,851 (słownie: od km
trzy, osiemset trzydzieści dziewięć do km trzy, osiemset pięćdziesiąt jeden), przekroczony
iloczyn ruchu na przejeździe kat. "D" w km 3,845, tor nr 1, prędkość 30 km/h (słownie:
trzydzieści km/h);
Dane w rubrykach od 2 (dwa) do 8 (osiem) wykreślić w całości.
Strona 55 Linia nr 765 WROCŁAW BROCHÓW WBB - LAMOWICE
Stacja/Szlak: Wrocław Brochów - Lamowice podg od km 3,839 do km 3,851 (słownie: od km
trzy, osiemset trzydzieści dziewięć do km trzy, osiemset pięćdziesiąt jeden), przekroczony
iloczyn ruchu na przejeździe kat. "D" w km 3,845, tor nr 2, prędkość 30 km/h (słownie:
trzydzieści km/h);
Dane w rubrykach od 1 (jeden) do 8 (osiem) wykreślić w całości.
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