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LOKALIZACJA  PROJEKTU
Przebieg modernizowanego odcinka linii 203 

Tczew – Kostrzyn ; Gorz�w Wlkp. - Kostrzyn:
Przebieg linii – powiat: gorzowski.

Długość modernizowanego odcinka:  45 km,
Linia o znaczeniu państwowym
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PARAMETRY LINII  203 TCZEW – KOSTRZYN
ODCINEK GORZ�W WLKP. - KOSTRZYN

5 stacji i 4 przystanki osobowe

Prędkości rozkładowe dla szynobus�w – 100 km/h 
i 80-100 km/h dla pociąg�w pasażerskich 

Obecnie obowiązuje na linii 7 ograniczeń prędkości 
rozkładowych

54 przejazdy i przejścia kolejowe następujących 
kategorii:
-kategoria A – 10 szt.
-kategoria A + TV – 1 szt.
-kategoria C – 7 szt.
-kategoria D – 33 szt.
-kategoria F – 3 szt.
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OTOCZENIE SPOŁECZNO - GOSPODARCZE

Jest dążeniem do wzrostu sp�jności komunikacyjnej i przestrzennej 
wojew�dztwa lubuskiego poprzez poprawę dostępności i jakości 

usług w zakresie publicznego transportu kolejowego

Cele projektu są zgodne między innymi z następującymi dokumentami strategicznymi i 
planistycznymi:
•Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015,
•Strategia Rozwoju Wojew�dztwa Lubuskiego do roku 2020,
•Regionalny Program Operacyjny Wojew�dztwa Lubuskiego.

Modernizacja linii jest działaniem technicznym związanym z realizowaniem 
priorytet�w i cel�w założonych w dokumentach strategicznych europejskich, 

krajowych i regionalnych
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CELE PROJEKTU
• Zmodernizowanie linii 203 na odcinku Gorz�w Wielkopolski –

Kostrzyn i poprawa złego stanu infrastruktury kolejowej,
• Podniesienie prędkości jazdy,
• Skr�cenie czasu podr�ży,
• Zwiększenie częstotliwości kursowania pociąg�w,
• Poprawa infrastruktury obsługi podr�żnych,
• Poprawa bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego,
• Dążenie do zr�wnoważenia rozwoju transportu z 

uwzględnieniem roli kolei.
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GŁ�WNE EFEKTY MODERNIZACJI

Poprawa obsługi 
podr�żnych:
dostępność

jakość,
szybkość.

Podniesienie prędkości 
dla szynobus�w:

120 km/h na 98 % 
długości linii

Kwota przeznaczona na modernizację linii:
8,5 mln Euro 
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OPCJE MODERNIZACYJNE
 Opcja „0” – opcja „minimum” polegająca na podjęciu rob�t mających na celu jedynie

utrzymanie linii w jej obecnym stanie, z czym wiąże się jednak konieczność ponoszenia
nakład�w w celu zapobieżenia dalszej degradacji linii.

 Opcja „1” –obejmuje przeprowadzenie modernizacji linii, kt�ra pozwoli na zwiększenie
prędkości autobus�w szynowych do 120km/h oraz prędkości dla pociąg�w osobowych
100/h

 Opcja „1”a – uszczeg�łowienie wariantu Modernizacyjnego Opcja „1” zostało zdefiniowane
w Studium Wykonalności (prędkości autobus�w szynowych do 120km/h)

 Opcja „2” – modernizacja infrastruktury, kt�ra pozwoli na zwiększenie prędkości pociąg�w
do 120km/h oraz nacisku na oś do 221kN.
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PROGNOZOWNE ZAKRESY ROB�T

3,124 km - kompleksowa 
wymiana nawierzchni,
10,484 km – wymiana 
podkład�w,
Wymiana 9 rozjazd�w.

Modernizacja oświetlenia 
stacji 5 szt. i przystank�w 

osobowych 3 szt. oraz 
przejazd�w 13 szt.

Zabudowa urządzeń 
samoczynnej sygnalizacji 
przejazdowej 8 komplet�wModernizacja:

2 obiekt�w 
inżynieryjnych,
3 peron�w,
2 wiat peronowych.

Montaż 6 wiat 
przystankowych i jednej 

windy osobowej.

Roboty towarzyszące.

Modernizacja nawierzchni 
przejazd�w 2 szt.

Zakresy robót:
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI
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KOSZTY W ZŁ

Dokumentacja projektowa
Roboty torowe z odwodnieniem
Automatya kolejowa
Obiekty inżynieryjne
Perony i wiaty peronowe
Elektroenergetyka
Ochrona środowiska
Promocja projektu
Roboty towarzyszące
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PRZEWIDYWANE EFEKTY 
MODERNIZACYJNE
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Gorz�w Wlkp. - Kostrzyn / 
przed modernizacją

Gorz�w Wlkp. - Kostrzyn / po 
modernizacji

Czasy przejazdu szynobusów

Minuty

Zwiększenie ilości kursujących pociąg�w do 34 par na dobę – obecnie kursuje 18 
par pociąg�w na dobę



www.plk-sa.pl

MAPA DROGOWA 

1. Studium wykonalności – lipiec 2008
2. Przetarg na realizację zadania metodą projektuj i 

buduj- kwiecień 2010r
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę – 30.07.2010.
4. Przekazanie placu budowy – 13.01.211
5. Realizacja projektu – do końca 2011r.
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Propozycje dalszych remontów i modernizacji na linii 203

Estakada przeprowadza linię kolejową przez 
zurbanizowaną część Gorzowa Wlkp.. Długość jej 
wynosi 2116 m i składa się z :
-52 przęseł murowanych z cegieł w formie łukowych  
sklepień od 10,6 – do 14,2 m,
- 5 stalowych wiadukt�w o rozpiętości od 15 do 31m,
-wiaduktu płytowego o długości 75 m i szerokości 24m (3 
tory i 2 perony z  wiatami),                               
-5 masywnych ścian oporowych.                                 

1.  ESTAKADA NA STACJI GORZ�W WLKP.
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Przewidywany koszt całkowity  remontu 
estakady 120 mln.
Obecnie tworzona jest Specyfikacja Istotnych 
Warunk�w Zam�wienia na Studium 
Wykonalności , kt�re ma powstać do końca 
2012 roku.

W roku 2008 estakada wpisana została 
do rejestru zabytk�w.
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2.Kładka na stacji Krzyż
Kładka nad torami na stacji Krzyż wybudowana w 1967 r.
charakterystyka obiektu:
Konstrukcja stalowa – dźwigary dwuteowe jako element nośny
(2 blachownice) pomost betonowy oparty na ruszcie stalowym
pomiędzy dwoma blachownicami. Podpory- słupy żelbetonowe,
schody żelbetowe wraz z podporami.
Długość obiektu 95,36 m + schody 7,61 = 102,97m.
Planowany koszt remontu 1,0 mln zł. Finansowany ze środk�w
własnych PLK.
Termin realizacji 2011r
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3. Odcinek Linii Gorz�w Wlkp.- Krzyż

• Planowana jest modernizacja i remont  w 
podobnym zakresie jak na odcinku Kostrzyn –
Gorz�w Wlkp.

• Na dzień dzisiejszy ogłoszony jest przetarg na 
Studium Wykonalności , termin rozstrzygnięcia 
przetargu marzec 2011. Wykonanie studium do 
końca 2011r. Wykonanie zadania do końca 2013r.
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LOKALIZACJA  PLANOWANEGO PROJEKTU

Przebieg linii 203 Tczew – Kostrzyn;
odcinek Gorz�w Wlkp. - Krzyż:
Przebieg linii – powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki.

Długość modernizowanego odcinka:  62 km,
Linia o znaczeniu państwowym
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Dziękuję za uwagę


