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Protokół przeglądu pięcioletniego kolejowego obiektu inżynieryjnego                                                                        
zgodnie z art.62.ust.1 pkt 2 Prawa Budowlanego                                                                                        

Nr protokołu 311/203 Data kontroli 17.01.20. 

Imię i nazwisko 
kontrolującego 

mag. inż. Artur Ślusarczyk LBS/0001/POOM/06  

Imię i nazwisko 
kontrolującego 

diagnosta Mirosław Neumann -  

DANE  EWIDENCYJNO – INWENTARZOWE 

Nr ewidencyjny 223029371 
Konstrukcja ustroju 
nośnego 

Stalowe dźwigary obetonowane 

Nr i nazwa linii 
kolejowej 

- 203 – Tczew-Kostrzyn 
Ilość przęseł 6 

Km linii kolejowej 
340,777 

Ilość torów 4 + rozjazd 

Rodzaj obiektu 
wiadukt Długość eksploatacyjna 

obiektu [Le] 
44,80 m 

Rok budowy / Rok 
Ostatniego remontu 

1875 Światło poziome [Lo] 10,00 m 

Przeszkoda Ulica 22 lipca Wysokość w świetle [ho] 4,10 m 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

 

Fot.1 
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OCENA STANU TECHNICZNEGO  

Rodzaj elementu:  STREFY PRZEJŚCIOWE Ocena:   4/5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: bez uwag fot.2. 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU: 

   Fot.2 

Rodzaj elementu:  PRZĘSŁA Ocena:   3 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: zanieczyszczenia oraz przecieki i wykwity na spodzie płyty fot.3-4. 
- spękania powierzchniowe na spodzie płyty fot.3-4. 
- ubytki betonu z odsłonięciem zbrojenia fot. 3-4. 
- w miejscach ubytków otuliny betonowej korozja stali fot.3-4. 
- ubytki materiału na spodzie płyty . 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU: 

 
Fot.3 

 
Fot.4  

Rodzaj elementu:  PRZYCZÓŁKI Ocena:   3 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: zanieczyszczenia , graffiti oraz przecieki i wykwity na powierzchni ścian fot.5-6.  
- ubytki betonu z odsłonięciem zbrojenia . 
- złuszczenia betonu na powierzchni ścian /degradacja betonu / fot.5. 
- spękania powierzchniowe na powierzchni ścian przyczółków . 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU: 
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Fot. 5 

 
Fot. 6 

Rodzaj elementu:  SKRZYDŁA I ŚCIANA CZOŁOWA Ocena:   3 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: zanieczyszczenia organiczne , graffiti oraz przecieki i wykwity na powierzchni ścian fot.7-8.  
- ubytki betonu na powierzchni ścian . 
- złuszczenia betonu na powierzchni ścian /degradacja betonu / . 
- spękania powierzchniowe na powierzchni ścian . 
- wegetacja mchu na powierzchni parapetów . 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU: 

 
Fot.7 

 
Fot.8 

Rodzaj elementu:  CHODNIKI SŁUŻBOWE  Ocena:   1 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: korozja biologiczna dyliny drewnianej na chodniku fot.9-10. 
- korozja powierzchniowa stalowych wsporników pod chodnikiem fot.9. 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU: 

 
Fot. 9 

 
Fot. 10 
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Rodzaj elementu:  STOŻKI OSŁONOWE Ocena:   3 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: zanieczyszczenia organiczne , graffiti oraz przecieki i wykwity na powierzchni ścian fot.11-12.  
- ubytki betonu na powierzchni ścian stożków osłonowych . 
- złuszczenia betonu na powierzchni ścian /degradacja betonu / . 
- spękania powierzchniowe na powierzchni ścian . 
- wegetacja mchu na powierzchni parapetów . 
- wegetacja roślin i drzew na powierzchni stożków osłonowych fot.11-12. 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU: 

 
Fot.11 

 
Fot.12 

Rodzaj elementu:  PORĘCZE Ocena:   2 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: brak poprzeczki z płaskownika przy poręczy 9,7 mb . fot.13. 
- uszkodzenie powłok antykorozyjnych , powierzchniowa korozja . 
- urwana śruba przy poprzeczce fot.14 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA USZKODZEŃ ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU: 

  
Fot.13                

 
Fot.14 

Rodzaj elementu:  IZOLACJA Ocena:   1 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: uszkodzona izolacja pozioma i pionowa . 
Rodzaj elementu:  NASYPY I SKARPY Ocena:   3 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: zdeformowane skarpy i wegetacja roślin fot. 11-12. 
Rodzaj elementu:  PRZESZKODA   Ocena:   4 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU: ul.22 Lipca bez uwag 
Rodzaj elementu:  DYLATACJE Ocena:   3 /5 

OPIS USZKODZEŃ ELEMENTU:  ubytki betonu wzdłuż dylatacji fot.6. 
 

Prędkość [km/h] Maksymalny nacisk osi  [kN/oś] Skrajnia budowli linii kolejowej 

Rozkładowa Brak danych SM1 

OSTATECZNA OCENA OBIEKTU: 3                                                                                                                                    
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W poniższej tabeli zestawiono uszkodzenia poszczególnych elementów obiektu (według Katalogu Uszkodzeń 
przepisów Id-16) wraz z oceną ich stanu technicznego. 

Stan techniczny obiektu 

Lp. Element Rodzaj uszkodzeń Ocena 

1 PRZĘSŁA B-beton : B-KB : S-KS : B-Z 3 

2 PRZYCZÓŁKI B-beton : B-KB : B-Z 3 

3 SKRZYDŁA I ŚCIANA CZOŁOWA B-beton : B-WR : B-KB : B-Z 3 

4 CHODNIKI SŁUŻBOWE S-UZA 1 

5 STOŻKI OSŁONOWE B-beton : B-WR : B-KB : B-Z  3 

6 PORĘCZE UO-S-UZA 2 

7 IZOLACJA USIP 1 

8 NASYPY I SKARPY UO-WR : UO-OMZ 3 

9 PRZESZKODA   - 4 

10 DYLATACJE B-beton 3 

Ogólna ocena obiektu 3 

WNIOSKI I ZALECENIA 

Nie stwierdzono usterek stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
obiekt nadaje się do użytkowania . Zalecenia dla analizowanego obiektu przedstawiono w dwóch 
strategiach. Wykonanie prac ujętych w strategii minimum ograniczy proces destrukcji obiektu.                                                       
Strategia maksimum obejmuje roboty niezbędne do przywrócenia obiektowi jego pierwotnych 
parametrów technicznych i użytkowych.                                                                                                                                       
Obiekt wygląda nieestetycznie , zanieczyszczenia , graffiti , ubytki materiału na powierzchni ścian .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu ustala się następujące zalecenia pokontrolne :                                                         
strategia maksimum                                                                                                                                                                                                         

- wykonać nową izolację                                                                                                                                                                                              

- wykonać iniekcję ścian oraz płyty przęsła                                                                                                                                                    

- uzupełnić ubytki materiału na powierzchni ścian i płyty                                                                                                                                           

- zabezpieczyć antykorozyjnie dźwigary pod chodnikiem i wymienić dylinę drewnianą na chodnikach                                                                    

- naprawić poręcze                                                                                                                                                                                                                 

strategia minimum                                                                                                                                                                                                         

- oczyścić skrzydła z mchu i zanieczyszczeń                                                                                                                                                                                

- wymienić dylinę drewnianą na chodniku                                                                                                                                                     

- usunąć roślinność ze stożków osłonowych                                                                                                                                               

- wyprofilować skarpy nasypu i oczyścić z roślinności                                                                                                                                           

- oczyścić ściany przyczółków z plakatów i graffiti                                                                                                                                                 

- naprawić i pomalować poręcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nie usunięto usterek z 2019 r. 

 

TERMINY WYKONANIA 

Prace związane ze strategią minimum zaleca się wykonać w terminie 

2021 r. 

Podpis i pieczątka kontrolującego 


