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1. Podstawa opracowania 

 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
a) Umowa nr ZP/WU/04870/01/2018 zawarta w dniu 31.07.2018 r. pomiędzy 

Wrocławskie Inwestycje sp. z o. a Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział 
Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, 50-101, ul. Rynek-Ratusz 25 

b) Opracowanie wstępnych warunków sporządzone przez MPK Sp. z o.o. 
c) Wytyczne inwestora oraz spotkania robocze pomiędzy MPK Sp. z o. o. 

a SARP/Wrocław 
d) Prawo budowlane oraz obowiązujące w Polsce normy i przepisy 

2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej Kompleksu Obiektów Nowej Zajezdni Tramwajowej 
zlokalizowanej w zachodniej części miasta w rejonie alei Architektów i ul. Szczecińskiej.  

3. Teren Inwestycji 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje obszar wyznaczony pod nową zajezdnię, 
dodatkowo teren przeznaczony na pętlę tramwajową oraz: torowisko tramwajowe wraz 
z infrastrukturą do połączenia z ul. Kosmonautów a także układ drogowy (jezdnia 
i chodnik z oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją MKT) na przedłużeniu 
Al. Architektów do wjazdu na obszar zajezdni, a także połączenie drogowe 
z ul. Szczecińską. 
Powierzchnia całkowita obszaru objętego konkursem (zajezdnia tramwajowa) to około 16 
ha (łącznie z pętlą tramwajową około 20 ha).  
Nowa zajezdnia tramwajowa będzie zlokalizowana w zachodniej części miasta, 
w sąsiedztwie alei Architektów, na południe od wzorcowego osiedla Nowe Żerniki, w 
rejonie ul. Szczecińskiej i jej przecięcia z linią kolejową nr 275 i z Autostradową 
Obwodnicą Wrocławia A8. Lokalizacja ta uwzględnienia założenia strategicznych 
dokumentów miasta oraz umożliwia dywersyfikację taboru i poprawia efektywność 
ekonomiczną poprzez :  
• zmniejszenie ilości kilometrów dojazdowych  
• obsługę planowanych linii tramwajowych w kierunku zachodnim i północno zachodnim  
• umożliwia dobrą obsługę transportową imprez masowych organizowanych na Stadionie 
Miejskim i terenach wokół stadionu.  
• pełne wykorzystanie terenu w bliskim sąsiedztwie obwodnicy autostradowej A8 i linii 
kolejowej 275, nie przeznaczonego na cele mieszkaniowe.  
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4. Założenia ogólne 
Zgodnie z polityką zrównoważonej mobilności oraz Nowym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia szczególną uwagę poświęca się 
rozwojowi transportu publicznego w oparciu o nowe trasy tramwajowe. Obecnie 
funkcjonuje ponad 88km tras. A do 2023 planowane jest oddanie do użytku kolejnych 
odcinków. W czerwcu 2019 roku oddana została do użytku trasa na ul. Hubskiej, a w 
kolejnych latach – trasa w ul. Długiej i Popowickiej oraz trasa na Nowy Dwór. Te ostatnie 
dwie trasy prowadzone są w nowych kierunkach – na zachód miasta i są w trakcie 
realizacji.  
Obecnie funkcjonujące zajezdnie tramwajowe (z wyjątkiem zajezdni znajdującej się przy 
ul. Powstańców Śląskich) nie nadają się do rozbudowy (ograniczenia związane z 
istniejącym kontekstem, położeniem w centrum miasta). Dodatkowo w większości są to 
obiekty historyczne podlegające ochronie konserwatorskiej, co w dużym stopniu 
ogranicza ingerencję w zastaną strukturę. Stare zajezdnie nie odpowiadają wymogom 
technicznym nowego taboru – m.in. mają za wąskie bramy wjazdowe, czy 
nieodpowiednie urządzenia do obsługi technicznej ( np. kanały rewizyjne itp.)  
Ze względu na obecne pełne wykorzystanie zajętości torów tramwajowych w trzech 
Zakładach tramwajowych MPK Sp. z o.o. oraz umożliwienie wymiany taboru 
tramwajowego, realizacja nowoczesnej zajezdni w zachodniej części miasta, 
odpowiadającej wymogom rozwoju systemu tramwajowego i nowoczesnemu taborowi 
jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania komunikacji tramwajowej we Wrocławiu.  

 
Mając na uwadze realizacje celów związanych z rozwojem transportu zbiorowego oraz 
utrzymanie wysokich standardów jakościowych przewozów pasażerskich, a także 
zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych, niezbędna jest wymiana posiadanego taboru, na 
nowe nowoczesne typy tramwajów. Obecny stopień wykorzystania zajętości torów na 
trzech zakładach tramwajowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu uniemożliwia dalsze 
zwiększenie obsługi technicznej w przypadku zakupu dodatkowej liczby tramwajów. 
Pozyskanie nowego taboru wymusza przygotowanie nowych miejsc postojowych 
i remontowych.  
Planuje się więc etapową budowę nowego kompleksu zajezdni tramwajowej, 
z przeznaczeniem do obsługi 150 (z rezerwą na 200) pociągów tramwajowych. Założono 
maksymalną długość tramwaju wynoszącą 32m.  
 
W skład kompleksu nowej zajezdni tramwajowej, dla obsługi planowanej liczby taboru 
(150 szt. tramwajów), wchodzi:  

 zajezdnia tramwajowa wyposażona we wszystkie elementy infrastruktury 
technicznej (hale warsztatowe - stanowiska przeglądowe, naprawcze i remontowe, 
ciąg technologiczny dla obsługi codziennej pociągu miejskiego z myjnią, torowiska 
postojowe, zaplecze socjalne),  

 centralny budynek biurowy z parkingiem 
 pętla tramwajowa, w celu obsługi linii tramwajowych przebiegających przez 

osiedle „Nowe Żerniki”  oraz poprawy funkcjonalności sieci komunikacji 
tramwajowej.  

 
Zakłada się następujące etapowanie budowy kompleksu nowej zajezdni tramwajowej, 
które powinno zostać uwzględnione w koncepcji konkursowej oraz dokumentacji 
projektowej i decyzji o pozwoleniu na budowę: 
Etap I (obsługa 50 składów) 

 Budowa w Alei Architektów układu drogowego i torowego stanowiącego połączenie 
komunikacyjne z ul. Kosmonautów wraz infrastrukturą towarzyszącą 
(odwodnienie, oświetlenie, MKT, zasilanie trakcji). 

 Budowa pętli tramwajowej. 
 Budowa stacji zasilającej / prostownikowej (ST) oraz budynku technicznego (BT) 

na potrzeby zasilania rezerwowego. 
 Budowa skróconej hali postojowej wraz z torami odstawczymi  
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 Instalacja tymczasowych kontenerów socjalnych dla pracowników zajezdni 
 Budowa skróconego toru prób 
 Budowa portierni (P1) 
 Ogrodzenie terenu całej zajezdni 
 Przebudowa kolidujących sieci 
 Zagospodarowanie terenu w obszarze etapu I (w tym wewnętrzne drogi 

komunikacyjne i plac rozładunkowy, parking zewnętrzny) 
 
Etap II (obsługa dodatkowych 20 składów) 

 Budowa hali napraw (HP). 
Do czasu realizacji etapu III, hala napraw będzie pełniła również funkcję hali 
obsługi codziennej (HOC). 

 Budowa budynku warsztatowego (BW) 
 Budowa budynku dla motorniczych, dyspozytorni, sal szkoleniowych i pomieszczeń 

socjalnych 
 Budowa stacji uzdatniania wody (UW) 
 Budowa silosu układu piasecznic 
 Budowa infrastruktury torowo-drogowej i sieciowej na potrzeby funkcjonowania 

obiektów 
 

Etap III (obsługa dodatkowych 80 składów) 
 Budowa pozostałej części hali postojowej (HP) wraz z torami odstawczymi 
 Budowa hali obsługi codziennej (HOC) 
 Budowa magazynu centralnego (BL) 
 Budowa wiaty dla transportu 
 Budowa wiaty dla tramwajów powypadkowych 
 Budowa hali lakierni (HL) 
 Budowa hali myjni (HM) 
 Budowa budynku służb ruchu oraz centralnej dyspozytorni Mocy (BR) 
 Budowa portierni (P2) 
 Budowa składowiska i segregacji odpadów 
 Budowa połączenia komunikacyjnego od strony ul. Szczecińskiej . 
 Budowa infrastruktury torowo-drogowej i sieciowej na potrzeby funkcjonowania 

obiektów 
 
Etap IV 

 Budowa Budynku biurowego wraz z parkingiem 
 
Wszystkie wyżej opisane etapy, realizowane kolejno po sobie, powinny zapewniać 
oddanie nowych obiektów do użytkowania i ich funkcjonowanie. Wraz z realizacją 
kolejnych etapów, obiekty i infrastruktura będą odpowiednio wyposażane. Budowa 
poszczególnych etapów musi uwzględniać kolejną rozbudowę pod względem 
kubaturowym, konstrukcyjnym, infrastrukturalnym, instalacyjnym, w tym 
wentylacyjnym, przeciwpożarowym, teletechnicznym, a wdrożone systemy sterowania i 
nadzoru nad obiektem powinny umożliwiać ich rozbudowę na kolejne obiekty.  
 
Koncepcja rozmieszczenia obiektów oraz układu torowego objętego etapem I i etapem II 
przedstawia się następująco: 
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Szczegółowy podział na etapy opisano w dalszej części.  

 
Planowany Kompleks Obiektów Nowej Zajezdni Tramwajowej ma na celu uzyskanie 
zestawu rozwiązań funkcjonalnych zajezdni dla obsługi bieżącej i remontowej składów 
tramwajowych oraz obsługi administracyjno – ruchowej Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu.  
Zakłada się realizację obiektów infrastrukturalnych oraz kubaturowych o interesującej 
architekturze i „zielonych” rozwiązaniach technicznych odpowiadających obecnym 
wyzwaniom miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania urbanistyczno- 
architektoniczne musza uwzględniać istniejący kontekst oraz wpisywać się w ideę 
sąsiadującego osiedla Nowe Żerniki. 
 
Jednocześnie do koncepcji należy dołączyć oddzielny opis techniczny niezbędny do 
przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (powinien on uwzględniać 
w szczególności: rodzaj, cechy, skalę inwestycji, zajmowaną powierzchnię, rodzaj 
wykorzystywanych technologii, przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, 
materiałów, paliw oraz energii, proponowane rozwiązania chroniące środowisko, 
przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów, informacje o pracach 
rozbiórkowych). Należy dokonać rozpoznania, które elementy przedsięwzięcia wymagają 
uzyskania decyzji środowiskowej mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
10.09.2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Opis, o którym mowa powyżej, powinien zawierać charakterystykę wszystkich elementów 
inwestycji wraz z podaniem ich podstawowych, maksymalnych parametrów oraz ogólną 
analizę możliwych oddziaływań na środowisko każdego z nich. 
 
Zielony projekt 
 
Nowa zajezdnia ma zostać zaprojektowana jako nowoczesna inwestycja publiczna dla 
obsługi transportu zbiorowego, co oznacza, że należy dla niej zastosować „zielone” 
rozwiązania miejskie od architektury, technologii, gospodarowania wodami opadowymi, 
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efektywności energetycznej budynków do zieleni, przestrzeni przyjaznej pracownikom 
poprzez wykorzystanie rozwiązań z zakresu zielonej infrastruktury, po rozwiązania 
mobilnościowe.  
W obiekcie należy zastosować rekomendowane na dzień dzisiejszy, ekonomicznie 
uzasadnione rozwiązania techniczne, mające na celu ochronę środowiska, oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np.:  
- instalacje odzysku wody opadowej,  
- solarne instalacje podgrzewania wody użytkowej,  
- pompy ciepła odwracalne (grzanie – chłodzenie),  
-wentylacje mechaniczną z rekuperatorami,  
- solarne instalacje wytwarzania energii elektrycznej (np. panele słoneczne),  
- klimatyzację w oparciu o technologie belek chłodniczych,  
- inteligentne systemy zarządzania obiektem i infrastrukturą obiektu.  
 
Technologie oparte na odnawialnych źródłach energii tzw. OZE są innowacyjnym 
sposobem na skuteczne i ekonomiczne ogrzewanie, chłodzenie, wytwarzanie energii 
elektrycznej, oraz przygotowanie wody użytkowej, pomagają chronić środowisko 
naturalne, redukować emisję dwutlenku węgla, oraz znacznie ograniczyć koszty 
ogrzewania i zużycia energii, które stanowią w wielu przypadkach ok. 70% kosztów 
eksploatacji. Pompy ciepła mogą służyć zarówno jako źródła ciepła jak też jako 
chłodziarki z wykorzystaniem belek chłodzących lub innych równoważnych rozwiązań. W 
przypadku budowy nowej zajezdni w/w technologie są uzasadnione.  
Na terenie całego obiektu należy zaprojektować roślinność o ograniczonych potrzebach 
pielęgnacyjnych.   
 

5. Założenia przestrzenne  

5.1. Wytyczne urbanistyczne  

Obszar lokalizacji nowej zajezdni tramwajowej stanowi obecnie tereny niezabudowane, 
w sąsiedztwie których w przyszłości planuje się rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej. Są to tereny należące do zachodnich, dynamicznie rozwijających się dzielnic 
mieszkaniowych Stabłowice, Złotniki i Żerniki, w sąsiedztwie istniejących ważnych 
elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej w mieście: Stadionu Miejskiego, nowej 
siedziby Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. Gen. 
Fieldorfa i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Planuje się tu realizację nowych, 
dużych zamierzeń inwestycyjnych o znaczeniu dla całego miasta. Według Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dla obszaru 
w sąsiedztwie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, pomiędzy ul. Kosmonautów 
a linią kolejową nr 275, planuje się budowę nowej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej 
(Załącznik nr 4 – wybrane rysunki Studium). W ostatnich latach postępują intensywne 
działania inwestycyjne związane z realizacją modelowego osiedla Żerniki Nowe, tzw. 
WUWA 2, zlokalizowanego przy ul. Kosmonautów, w sąsiedztwie istniejącego osiedla 
mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Grabowej i Białodrzewnej. Jest to 
kompleksowo zaprojektowany układ zróżnicowanej w formie zabudowy mieszkaniowej, 
wyposażonej w usługi podstawowe i zieleń towarzyszącą. Wzdłuż ul. Kosmonautów, 
w rejonie ul. Kamiennogórskiej planowana jest lokalizacja Szpitala Onkologicznego. 
Budowa nowych inwestycji wymaga realizacji nowej i modernizacji istniejącej 
infrastruktury technicznej i drogowej. Wyzwaniem jest potrzeba uwzględnienia 
występujących w tym obszarze uwarunkowań urbanistycznych i przyrodniczych - rzeki 
Ługowiny. Planowane zamierzenia inwestycyjne na tym terenie powinny uwzględniać 
aspekty związane z ochroną stosunków wodnych i kształtowaniem właściwych rozwiązań 
w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, a także efektywnego 
wykorzystania walorów naturalnych i przyrodniczych – cieków wodnych i zbiorników 
wodnych oraz terenów zielonych.  
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Głównym założeniem projektowym, wynikającym z uwarunkowań urbanistycznych jest 
powiązanie funkcjonalne zajezdni z planowanym w sąsiedztwie układem komunikacyjnym 
poprzez:  
- harmonijne włączenie infrastruktury torowisk, dróg obsługujących i ścieżek pieszo-
rowerowych do istniejącej i planowanej sieci komunikacyjnej - do zrealizowanej części 
al. Architektów oraz do planowanej rozbudowy sieci drogowej i pieszo-rowerowej 
(Załącznik nr 4 – Rys. Nr 14. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Polityka 
zrównoważonej mobilności),  
- zapewnienie możliwości powiązań pieszo-rowerowych wzdłuż AOW, linii kolejowej oraz 
wzdłuż północnej granicy obszaru objętego konkursem,  
- wpisanie obiektów zajezdni w planowane w sąsiedztwie funkcje mieszkaniowo-usługowe 
w szczególności poprzez uwzględnienie:  
 
 wyznaczonych w Studium przeznaczeń terenów (Załącznik nr 4 – Rys. Nr 6),  
 wyznaczonych w Studium obszarów wskaźnikowych W – Płaszcz wysokościowy 

(Załącznik nr 4 – Rys. Nr 7A),  
  Polityki zamieszkiwania wyznaczonej w Studium (Załącznik nr 4 – Rys. Nr 8), 

  Polityki zieleni i środowiska wyznaczonej w Studium (Załącznik nr 4 – Rys. Nr 9),  
 uwzględnienie Polityki przestrzeni publicznych wyznaczonej w Studium (Załącznik nr 

4 – Rys. Nr 11),  
 uwzględnienie Polityki dziedzictwa kulturowego wyznaczonej w Studium (Załącznik 

nr 4 – Rys. Nr 12),  
  uwzględnienie Polityki infrastruktury technicznej – energetyka (Załącznik nr 4 – 

Rys. Nr 15) i Polityki infrastruktury technicznej – sieci komunalne (Załącznik nr 4 – 
Rys. Nr 16),  

 aspektów ochrony otoczenia przed uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem 
zajezdni (uwzględniając negatywne oddziaływanie poszczególnych jej elementów tj. 
np. hałas czy pola elektromagnetyczne), 

 -powiązanie wizualne w zakresie formy i charakteru zabudowy z realizowanym 
w sąsiedztwie osiedlem - osiedle Żerniki Nowe (WUWA2) (Załącznik nr 5.  

5.2. Wytyczne komunikacyjne  

Podporządkowując wytycznym komunikacyjnym projekt wszystkich budynków 
technicznych zajezdni, ale także budynku biurowego należy dążyć do przestrzennej 
integracji całego zespołu.  
 
5.2.1. Powiązania drogowe  
W sąsiedztwie terenu pod nową zajezdnię przebiegają:  
- od wschodu Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8, wzdłuż której, w bezpośrednim 
sąsiedztwie nowej zajezdni, usytuowana jest droga serwisowa będąca w zarządzie 
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, po której planuje się dojazd do portierni (P2);  
- od zachodu al. Architektów wraz planowanym przedłużeniem w kierunku południowym 
i zachodnim, po której planuje się dojazd drogowy do portierni (P1) i tramwajowy do pętli 
i zajezdni;  
- od południa magistralna linia kolejowa nr 275 oraz planowany po jej północnej stronie 
zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Wrocławia – tzw. Łącznik Żernicki, będący trasą o funkcji zbiorczej (wyznaczony zakres 
terenu niezbędnego pod nową zajezdnię uwzględnia od strony południowej obszar 
rezerwy na poprowadzenie Łącznika Żernickiego).  
 
5.2.2. Dojazdy i ochrona 
 
Dla nowej zajezdni należy przewidzieć dwustronny dostęp do miejskiego układu 
drogowego: od strony północnej i południowej.  
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Główny dojazd powinien być zorganizowany od strony Alei Architektów 
i ul. Kosmonautów. Ma on zapewniać obsługę komunikacyjną budynku biurowego oraz 
całości obiektu. Dojazd od strony południowej (ul. Szczecińska i Żernicka) ma być 
przeznaczony głównie dla służb ruchu, obsługi magazynowej obiektu, oraz stacji 
zasilającej - prostownikowej. 
Dojazd do terenu nowej zajezdni od strony południowej będzie wykorzystywany przez 
pojazdy wielkogabarytowe, w tym pojazdy z dostawami tramwajów oraz pojazdy centrali 
ruchu oraz pogotowia technicznego. Pojazdy służb technicznych i zabezpieczenia ruchu 
wyjeżdżają z terenu zajezdni jako pojazdy uprzywilejowane używając sygnałów 
dźwiękowych i świetlnych. Pojazdy te będą omijać Aleję Architektów i nowoprojektowane 
osiedle, powodując zmniejszenie uciążliwości tych pojazdów wewnątrz osiedla. Wyjazd 
powinien zakładać podłączenie do istniejącej ul. Szczecińskiej. Dla realizacji powiązań 
drogowych z ul. Szczecińską dopuszcza się wykorzystanie części drogi wewnętrznej pod 
wiaduktem AOW (droga serwisowa w zarządzie GDDKiA).  
Od obiektu BR i ST najkrótsza droga wyjazdu w kierunku Portierni P1 – droga o pełnej 
szerokości około 7 m, ze względu na gabaryt pojazdów specjalistycznych poruszających 
się po tej drodze. 
Przy każdym wjeździe na teren należy przewidzieć budynki ochrony wyposażone w 
instalację teletechniczną.  
Należy wyznaczyć miejsce zbiórek dla sytuacji ewakuacyjnych.  
 

5.2.3.  Ogrodzenie terenu zajezdni  
 
Teren ogrodzony. Ogrodzenie z funkcją ekranu akustycznego.  Brama dla pojazdów 
samochodowych wyposażona w szlaban, szlabany dla wjazdu i wyjazdów tramwajów, 
brama P-poż. i brama dla pojazdów samochodowych wyposażona w szlaban od strony 
drogi przy AOW.  
Od strony zachodniej – od projektowanej al. Architektów – Ogrodzenie w postaci tzw. 
Zielonej ściany pełniącej rolę ekranu akustycznego o wysokości dostosowanej do potrzeb 
ochrony akustycznej ( zgodnie z ewentualnymi wytycznymi projektanta).  
 
5.2.4. Miejsca postojowe dla samochodów, rowerów i innych pojazdów 
 
Należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc parkingowych wyłącznie na terenie objętym 
opracowaniem. Liczba miejsc parkingowych będzie stopniowo wzrastać wraz z budową 
kolejnych etapów inwestycji w dostosowaniu do przewidywanej liczby pracowników w 
danym etapie. 
 
Dane o użytkownikach i pracownikach  
 
Zakładana docelowa liczba pracowników na jednej zmianie – 690 osób  
(w tym : pracownicy administracyjni - 300 osób, motorniczy - 200 osób, pracownicy 
techniczni - 190 osób ) 
 
Bilans miejsc parkingowych 
 Parkingi zewnętrzne  40-50 m.p. 

(Parkingi naziemne na przedłużeniu budynku biurowego np. wzdłuż ogrodzenia 
zajezdni z dojazdem od strony nowoprojektowanej al. Architektów. Parking ten ma 
być przeznaczony dla gości zewnętrznych. Dostępność miejsc postojowych nie 
powinna wymagać wjazdu na teren samej zajezdni.) 

 Parkingi wewnętrzne  min. 200 m.p. 
(podziemne/nadziemne dla samochodów osób pracujących w zajezdni)  

 Parkingi dla pojazdów służbowych -  miejsca garażowania i postoju w hali BR.  
 Parkingi dla rowerów – 70-100  m.p. w tym: 
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- dla pracowników technicznych i motorniczych – około 40-60 m.p. (zlokalizowane 
bezpośrednio przy ogrodzeniu z dostępem od strony ulicy Architektów w okolicach 
portierni P1 oraz 10-20 miejsc od strony ul. Szczecińskiej przy portierni P2) 
- dla pracowników biurowych 30-40 m.p. (zlokalizowanych na poziomie -1 parkingu 
pod budynkiem biurowym). 
 Nie przewiduje się możliwości poruszania się rowerami na terenie zajezdni.  

 
5.2.5. System tramwajowy  
 
Obecnie jedynie wzdłuż ul. Kosmonautów przebiega torowisko tramwajowe. Dla 
zapewnienia powiązania tramwajowego ul. Kosmonautów z nową zajezdnią w ramach 
inwestycji planowane jest wyprowadzenie torowiska tramwajowego w kierunku 
południowym i poprowadzenie go w Al. Architektów - jako wydzielone po stronie 
wschodniej istniejącej ulicy. Służyć będzie ono jako łącznik do zajezdni oraz dodatkowo 
obsłudze osiedla Nowe Żerniki i terenów inwestycyjnych w otoczeniu zajezdni.  
Należy wyprowadzić układ torowy nowej zajezdni w kierunku Alei Architektów i dalej do 
ul. Kosmonautów. W części północnej obszaru inwestycji, na północ od nowej zajezdni 
należy przewidzieć pętlę tramwajową umożliwiającą zawrócenie oraz postój linii 
regularnie kursujących wzdłuż Alei Architektów. Dla zachowania pełnej funkcjonalności 
obu elementów: nowej zajezdni oraz pętli tramwajowej należy założyć, że wjazd 
tramwajów na teren nowej zajezdni oraz na pętlę tramwajową będzie odbywał się 
jednym wjazdem z Alei Architektów, a pętla tramwajowa obustronnie (od strony 
zachodniej i wschodniej) będzie powiązana z układem torowym nowej zajezdni. Układ 
torowy pętli musi umożliwiać przyszłościową (etapową) rozbudowę ilości torów 
wyjazdowych z terenu zajezdni.  
 
Teren pętli tramwajowej i strefę wjazdową do zajezdni należy projektować jako 
kontynuację pasma zieleni po południowej stronie osiedla NOWE ŻERNIKI.  
Torowisko na całym przebiegu Alei Architektów należy projektować jako „zieloną” 
powierzchnię biologicznie czynną.  
 

6. Założenia architektoniczno - budowlane 

6.1. Opis funkcjonalny zajezdni  

W nowej zajezdni funkcjonować mają duże komórki organizacyjne zajmujące się obsługą 
taboru tramwajowego:  

 zakład eksploatacji tramwajów zajmujący się ekspedycją tramwajów do ruchu 
oraz utrzymaniem w stanie gotowości technicznej  

 zakład naprawy tramwajów, wykonujący planowe remonty oraz naprawy 
powypadkowe taboru tramwajowego wszystkich typów będących na stanie MPK 
Sp. z o.o.  

 
Nowa zajezdnia tramwajowa poprzez swoją infrastrukturę torowo-sieciową oraz 
wyposażenie techniczno-socjalne, jak i administracyjne musi zapewnić:  
 

 obsługę linii komunikacji tramwajowej:  
Zjazd tramwajów do Zajezdni odbywać się będzie głównie w godzinach od 19.00 do 2.00, 
a wyjazd w godz. 04.00 do 06.00.  

 obsługę codzienną taboru tramwajowego (do 150 składów)  
  obsługę codzienną pojazdów nadzoru ruchu,  
  obsługę codzienną pojazdów specjalistycznych, w tym pojazdów do podnoszenia 

tramwaju,  
  wykonywanie napraw i remontów tramwajów,  
  wykonywanie drobnych napraw pojazdów specjalistycznych,  
  stacjonowanie tramwajów,  
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 obsługę administracyjno-biurową (siedziba MPK Sp. z o.o.)  
  Centralną Dyspozytornię Mocy dla potrzeb obsługi trakcji tramwajowej dla miasta 

Wrocławia,  
  Dyspozytornię zarządzania i monitoringu obiektów i terenu zajezdni.  
 Ze względu na potrzebę zapewnienia sprawności obsługi komunikacji tramwajowej 

we Wrocławiu na terenie nowej zajezdni tramwajowej zlokalizowane zostały 
również służby Centrali Ruchu, usług specjalistycznych, takich jak Pogotowie 
techniczne i dźwigowe - pojazdy do holowania i awaryjnego podnoszenia 
i wkolejania tramwajów) i Pogotowie techniczne szybkiego reagowania do 
zapewnienia możliwości wykonywania drobnych napraw taboru na terenie 
Wrocławia. Przewidziane jest przeniesienie do nowej zajezdni, pojazdów 
i personelu Centrali Ruchu, Działu Usług Specjalistycznych i innych Działów 
zlokalizowanych obecnie na terenie Zakładu Tramwajowego nr 2 i 4 oraz Działów 
z budynków z siedziby MPK Sp. z o.o., przy ul. B. Prusa 75-79 we Wrocławiu. 
W wytycznych przedstawiono niezbędne miejsca na warsztaty i pomieszczenia 
administracyjne na terenie projektowanej Zajezdni. Podane powierzchnie oraz 
wymiary dla danych obiektów oraz układ torowo-sieciowy, jak i lokalizacja 
obiektów stanowi dane wejściowe do dalszych prac koncepcyjno-projektowych. 
Ostateczna ich forma będzie wynikać z propozycji konkursowych, projektu 
i uzgodnień z MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu.  

 
Tramwaje zjeżdżające do Zajezdni ustawiane będą na torach odstawczych według 
kolejności planowanych najbliższych wyjazdów lub kolejności czynności obsługowych. 
Tramwaje wymagające wykonania planowych obsług technicznych kierowane są na tory 
przeglądowe (naprawcze). System identyfikacji tramwajów na zajezdni musi obejmować 
funkcje ewidencji danych technicznych tramwajów (baza danych o przeglądzie, 
naprawach i stanie technicznym, kół tramwajowych i odbieraków prądu). Układ torowy 
zajezdni powinien być podzielony na tory objazdowe, postojowe, stanowiska przeglądowe 
i naprawcze.  
 

6.2. Opis ciągu technologicznego obsługi tramwajów  

Organizacja pracy Zajezdni powiązana jest z ruchem na pętli tramwajowej – obejmuje 
rozrząd pojazdów od momentu wjazdu tramwaju do Zajezdni do wyjazdu na trasę.  
Zajezdnia będzie obsługiwać do 150 pociągów tramwajowych.  
Tramwaje przy zjeździe kierowane mogą być dwutorowo: na halę obsługi codziennej 
(HOC), lub na halę napraw (HN), myjnie (HM). Musi być zapewnione codzienne mycie 
tramwajów. W hali obsługi codziennych (HOC) dokonywany jest przegląd codzienny, 
inspekcja pantografu, geometrii wózka, badania geometrii kół jezdnych, siły docisku 
hamulców szynowych, inspekcja urządzeń zlokalizowanych na dachu, wykonywane są 
drobne naprawy, uzupełnienie piasecznic, płynów eksploatacyjnych, oraz sprzątanie 
wewnątrz tramwaju.  
Stanowiska wyposażone w kanały rewizyjne, podesty oraz dozowniki piasku, centralny 
odkurzacz. Po dokonaniu inspekcji i przeglądu codziennego tramwaj kierowany jest:  

  Na wyznaczone stanowisko postojowe w Hali (HP)  

  Do myjni (HM) celem mycia zewnętrznego, a następnie na stanowisko postojowe 
w Hali (HP)  

  do naprawy w hali napraw (HN)  
W hali napraw (HN) Zajezdni przewiduje się wykonywanie następujących czynności:  

 przeglądy techniczne, planowe prowadzone na stanowiskach naprawczych, 
naprawy awaryjne,  

  naprawy powypadkowe (blacharskie i lakiernicze) prowadzone na stanowiskach 
specjalistycznych,  

  reprofilacja kół na tokarce podtorowej, regeneracja części mechanicznych i 
elektrycznych,  
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W ramach przeglądów i napraw wykonuje się specjalistyczne operacje: podnoszenie 
wagonów, diagnostykę i przeglądy układów hamulcowych tramwajów, aparatury, obsługi 
wózków: demontaż i montaż kół lub obręczy, silników trakcyjnych, przekładni i zestawów 
kołowych, hamulców szynowych, tarczowych, szczękowych, luzowników i pozostałych 
elementów.  
Po dokonaniu napraw awaryjnych czy powypadkowych tramwaj kierowany jest do hali 
obsługi codziennej (HOC), gdzie dokonywany jest przegląd techniczny, sprzątanie 
wewnątrz i następnie skierowanie tramwaju na miejsce postojowe przez myjnie 
zewnętrzną (HM) lub bezpośrednio do Hali postojowej (HP). W hali postojowej (HP) 
tramwaje są garażowane i oczekują na wyjazd.  
Schemat Technologiczny przedstawiono poniżej. 
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6.3. Ogólna charakterystyka obiektów architektoniczno-budowlanych   

Na terenie kompleksu zajezdni tramwajowej przewiduje się budowę obiektów 
infrastruktury technicznej tramwajowej, i centralnej administracji MPK Sp. z o.o., w skład 
której wchodzą:  
 

a) Infrastruktura torowa z torem dla prób technicznych  
 

Tor bez trakcji można zastosować tylko w wiacie dla tramwajów powypadkowych (WW) 
i na długości hali lakierni (HL).  
Torowisko wydzielone poza przejazdami stanowiącymi dojazd do hal i obiektów. 
 Należy zastosować betonową podbudowę toru dla całego układu torowego, szczególnie 
na długości łuków poziomych mniejszych niż 50m oraz na długości rozjazdów 
i skrzyżowań. Podstawowa zabudowa nawierzchni torowej to nawierzchnia betonowa.  
Ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu po torowisku pojazdów ratunkowych 
i technicznych niezbędne jest w miejscach wyznaczonych dla ruchu tych pojazdów 
wykonać płytę podtorową o zwiększonej sztywności.  
Torowisko na całości zabudowane. Dopuszcza się wykonanie zabudowy ażurowej 
pomiędzy tokami szyn na części torów odstawczych od strony wschodniej(AOW) i torów 
wjazdowych od strony zachodniej (projektowana ul. Architektów), gdzie nie jest 
przewidziany ruch innych pojazdów, jak tramwaje.  
Tor do prób zabudowany w nawierzchni betonowej (konieczność ewentualnego 
poruszania się pracowników i sprzętu związanego z wykonywanymi próbami technicznymi 
na tym torze).  
W torach należy przewidzieć system wizyjny dla prowadzących tramwaje, zdalnego 
ustawienia drogi przejazdu tramwaju wraz z łącznością z dyspozytorem.  

 
 

b) Trakcja tramwajowa  
 

W terenie otwartym w miarę możliwości proponuje się montaż trakcji tramwajowych na 
konstrukcjach bramowych obejmujących całą szerokość torów, a tylko tam, gdzie jest to 
niemożliwe podwieszenie trakcji do słupów trakcyjnych.  
W obiektach należy stosować trakcję sztywną. Ponadto, na części stanowisk w hali 
naprawczej, należy zastosować trakcję sztywną odsuwaną na ruchomych ramionach. 

 
 

c) Budynek administracyjno-biurowy wraz z parkingiem (BB) 
 
Standard wykończenia średni 

Przez standard średni należy rozumieć: 
wykończenie posadzek gresem lub posadzki z PCV dobrej jakości, łączone 
metodą spawania, klejone do podłoża; wykończenie pomieszczeń 
użytkowych, biurowych wysokiej jakości wykładziną dywanową ewentualnie 
wykładziną PCV; wykończenie ścian tynkowanych tynkiem maszynowym 
gipsowym w pomieszczeniach suchych – tapeta do malowania pokryta 
emulsją akrylową dwukrotnie, w pomieszczeniach mokrych – okładziny 
ceramiczne do pełnej wysokości. Pełna infrastruktura instalacyjna. 
Wykończenie „pod klucz”. 

Dobór materiałów  średnia jakość 
Wysokość                          średniowysoki do 24m od poziomu terenu do najwyższego 

     punktu dachu 
Liczba kondygnacji             5 nadziemnych + garaż podziemny/nadziemny (jeden poz.) 
Dach                                 płaski lub inny z widoczna linią gzymsu i okapem;           

dopuszczalne wykonanie zieleni dachowej niskiej      
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Przeszklenia                       w powierzchni elewacji wyposażone w rolety zewnętrzne   
          (sterowane automatycznie) 
Dostęp                                   budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

     funkcjonalnie i przestrzennie, wyjście z budynku na teren 
     zajezdni ograniczone systemem dostępu  

Pow. użytkowa                        10000 m2 
Dojazd do budynku                  od ul. Architektów 
Parking (garaż)                       200 m.p., w tym ok. 80 m.p. w parkingu podziemnym 

(poziom -1 tylko w świetle budynku), pozostałe m.p. na 
poziomie terenu przy budynku.  

Instalacje                               elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, centralnego 
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (we 
wszystkich pomieszczeniach biurowych i socjalnych), 
przewidzieć podłogę techniczną i sufit modułowy 

Komunikacja pionowa               min. 2 windy osobowe 
 
 

d) Hala Obsługi Codziennej (HOC) 
 

Standard wykończenia               średni 
Dobór materiałów                      wysoka jakość 
Wysokość                            8 - 9m (wysokość hal od poziomu główki szyn do 

       stropów; wysokość wynikająca z potrzeby zawieszenia 
       trakcji tramwajowej na obszarze obu hal na wysokości 
       około 5,5 m oraz zachowania odległość instalacji i 
       urządzeń obiektu od trakcji tramwajowej) 

Liczba kondygnacji                    1 nadziemna 
Dach                                        płaski lub inny; zalecane przeszklenia (świetliki): 

       dopuszczalne wykonanie zieleni dachowej niskiej      
Przeszklenia                              dopuszczalne w powierzchni elewacji  
Dostęp                                     budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

         funkcjonalnie i przestrzennie (formalnie) z budynkiem 
       Magazynu Centralnego (BL) oraz Halą Lakierni (HL) 

Pow. użytkowa                          6300 m2 
Dojazd do budynku                    z obu stron 
Instalacje                                  elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji (we wszystkich pomieszczeniach  
biurowych i socjalnych)  

 
W hali HOC będzie docelowo pracowało 370 osób w systemie trzy zmianowym. Wszystkie 
pomieszczenia socjalne przewidziano w obiekcie BL . 
W hali należy przewidzieć oświetlenie naturalne. 
Przewidzieć bramy wjazdowe lekkie, przeszklone, składane z 4 segmentów; sterowane 
elektryczne, dla każdego toru oddzielnie.  
Kanały rewizyjne na 4 torach o długości 50 m.b.  
W hali przewidziano 7 torów, na których odbywać się będzie obsługa codzienna 
tramwajów – ilość torów wymóg bezwzględny (nie mniej niż 7). 
Na 2 torach przewidzieć stanowiska do sprzątania pojazdów oraz podesty stacjonarne dla 
obsługi urządzeń na dachu tramwaju (na 2 torach).  
W obiekcie przewidzieć stanowisko do badania kół tramwaju oraz stanu technicznego 
pantografu.  
 
 

e) Magazyn Centralny (BL)  
 
Standard wykończenia                średni 
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Dobór materiałów                       wysoka jakość 
Wysokość                             8 - 9m (wynikowa wysokości regałów wysokich o 

        h=6m i przestrzeni podstropowej) 
Liczba kondygnacji                     1 nadziemna (magazyn wysokiego składowania –  

        600m2), 2 nadziemne (pozostałe) 
Dach                                          płaski lub inny; dopuszczalne przeszklenia (świetliki); 

         dopuszczalne wykonanie zieleni dachowej niskiej      
Dostęp                                       budynek powinien stanowić kompleks zwarty  

         funkcjonalnie i przestrzennie (formalnie) z budynkiem  
         Hali Obsługi Codziennej (HOC) 

Pow. użytkowa                            2100 m2 
Dojazd do budynku                      Główny dojazd do budynku od strony zachodniej, 

         dwa dodatkowe wejścia od strony północnej i 
 południowej 

Instalacje                                     elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 
 centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
 klimatyzacji (we wszystkich pomieszczeniach 
 biurowych i socjalnych)  

 
W parterze - magazyn centralny, druga kondygnacja - pomieszczenia socjalne i szatnie 
dla pracowników hali HN, lakierni, magazynu i innych służb. 
Magazyn wysokiego składowania lokować w części przy zadaszeniu przed magazynem. 
Zapewnić możliwość manewrowania wózkami widłowymi, szczególnie w części z regałami 
6m. Zastosować drzwi podnoszone automatycznie od strony dostaw.  
Powierzchnia regałów powinna zajmować ok. 30 % powierzchni magazynu. 
 
Przy ścianie północnej montaż silosu – zbiornika na piasek (SL) dla napełniania 
piasecznic - wysokość około 6 m średnica 3-4m  
 
 

f) Lakiernia (HL)  
 
Wysokość                        do 9m  
Liczba kondygnacji                         1 nadziemna  
Dach                                             płaski lub inny; dopuszczalne przeszklenia 

  (świetliki); dopuszczalne wykonanie zieleni dachowej 
  niskiej      

Dostęp                                          budynek powinien stanowić kompleks zwarty 
  funkcjonalnie i przestrzennie (formalnie) z 
  budynkiem HOC i HP 

Pow. użytkowa                               1300 m2 
Dojazd do budynku                         z obu stron 
Instalacje                                      elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

  centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
  klimatyzacji (we wszystkich pomieszczeniach 
  biurowych i socjalnych)  

 
Przewidzieć bramy od strony południowej i północnej, jeden tor na całej długości obiektu 
HOC i HL (na trzy składy); w pozostałej części pomieszczenia techniczne lakierni 
(śrutownia, wentylacja, ogrzewanie, sprężarkowa), przebieralnia, możliwość 
bezpośredniego połączenia z halą HN.  
W Hali Lakierni należy wydzielić pomieszczania przygotowawcze i komorę lakierniczą dla 
jednego składu tramwajowego.  
 
 

g) Hala Napraw (HN)  
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Wysokość                         do 9m (wysokość hal od poziomu główki szyn do 
   stropów; wysokość wynikająca z potrzeby 
   zawieszenia trakcji tramwajowej na obszarze obu 
   hal na wysokości około 5,5 m oraz zachowania 
   odległość instalacji i urządzeń obiektu od trakcji 
   tramwajowej) 

Liczba kondygnacji                           1 nadziemna  
Dach                                               płaski lub inny; zalecane przeszklenia 

   (świetliki); dopuszczalne wykonanie zieleni 
    dachowej niskiej      

Dostęp                                            budynek powinien stanowić kompleks zwarty 
                 funkcjonalnie i przestrzennie (formalnie) z 
           budynkiem BW i HP 
Pow. użytkowa                                10 000 m2 
Dojazd do budynku                          z obu stron 
Instalacje                                        elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

    centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
    klimatyzacji (we wszystkich pomieszczeniach 
    biurowych i socjalnych)  

 
 

Przewidzieć bramy wjazdowe lekkie przeszklone składane z 4 segmentów sterowane 
elektryczne, dla każdego toru oddzielnie. Kanały rewizyjne na 3 torach o długości 90 m.b. 
W hali przewidzieć minimum 7 torów, na których będzie odbywać się naprawa tramwajów 
– wymógł bezwzględny. Przewidzieć na 2 torach stanowiska diagnostyczne. Przewidzieć 
oświetlenie naturalne; w przestrzeni dachu - system odladzania, wykorzystanie wód 
opadowych, montaż instalacji solarnych (uzysk ciepła i energii elektrycznej)  
W torach przewidzieć instalacje obrotnic dla wózków tramwajowych oraz podesty 
stacjonarne dla obsługi na dachu tramwaju, suwnice i żurawiki.  
Sieć trakcyjna sztywna, na części stanowisk składana. 
W Hali Napraw do czasu realizacji trzeciego etapu tj. budowy HOC, będą prowadzone 
dodatkowo czynności obsługi codziennej. 
 

h) Budynek Warsztatowy (BW) 
 
Wysokość                         do 9m (wysokość hal od poziomu główki szyn do 

   stropów; wysokość wynikająca z potrzeby 
   zawieszenia trakcji tramwajowej na obszarze obu 
   hal na wysokości około 5,5 m oraz zachowania 
   odległość instalacji i urządzeń obiektu od trakcji 
    tramwajowej) 

Liczba kondygnacji                           2 nadziemne  
Dach                                               płaski lub inny; zalecane przeszklenia 

   (świetliki) z systemem rolet i okien uchylnych; 
    dopuszczalne wykonanie zieleni dachowej niskiej      

Dostęp                                            budynek powinien stanowić kompleks zwarty 
    funkcjonalnie i przestrzennie (formalnie) z 
    budynkiem HN i BM 

Pow. użytkowa                                 3 000 m2 
Dojazd do budynku                           z obu stron 
Instalacje                                         elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

    centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
    klimatyzacji (we wszystkich pomieszczeniach 
    biurowych i socjalnych)  

 
Budynek usytuowany pomiędzy halą napraw (HN) a budynkiem dla motorniczych (BM), 
przeznaczony dla pomieszczeń warsztatowych – naprawy, w tym remontów podzespołów 
tramwajowych (m.in. silników, przekładni, falowników, hamulców, wózków 
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tramwajowych, pantografów itp.); wyposażony w bramy podnoszone automatycznie dla 
pomieszczeń, gdzie będą remontowane lub naprawiane większe podzespoły.  
Jedno pomieszczenie wyposażone w suwnicę i bramę rolowaną zewnętrzną od strony 
północnej, o powierzchni użytkowej ok. 100m2, pozostała powierzchnia do podziału na 
etapie projektu budowalnego.  
 
 

i) Budynek Biurowo - Socjalny (BM)  
 
Wysokość                           do 9m  
Liczba kondygnacji                            2 nadziemne  
Dach                                                płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie zieleni 

     dachowej niskiej      
Dostęp                                             budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

     funkcjonalnie i przestrzennie (formalnie) z 
     budynkiem HN  

Pow. użytkowa                                 6 000 m2 
Dojazd do budynku                           3 wejścia od strony północnej, południowej i 

     zachodniej 
Instalacje                                         elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

     centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
     klimatyzacji (we wszystkich pomieszczeniach 
     biurowych i socjalnych)  

 
Budynek usytuowany wzdłuż budynku warsztatowego BW.  
 
 

j) Hala Postojowa (HP)  
 
Wysokość                           do 6,5 m  
Liczba kondygnacji                             1 nadziemna  
Dach                                                 płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie zieleni 

      dachowej niskiej      
Dostęp                                              budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

      funkcjonalnie i przestrzennie (formalnie) z 
      budynkiem HN i HL 

Pow. użytkowa                                  16 300 m2 
Dojazd do budynku                            z obu stron 
Instalacje                                          elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

     centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,  
 
Za halą postojowa na całej długości obiektu zaprojektować tor prób oddzielony od hali 
HP ścianą.   
Ściana szczytowa hali od strony toru prób częściowo przeszklona z elementami 
konstrukcyjnymi do zawieszenia trakcji dla toru prób i trakcji wewnątrz hali.  
Zabudowa dla minimum 10 torów tramwajowych – wymóg konieczny.  
Torowiska w pełnej zabudowie. Sieć trakcyjna sztywna, podwieszana do elementów 
konstrukcyjnych dachu hali, podzielona na sekcję, wyposażona w układ kontroli i 
informacji o stanie napięcia w sieci trakcyjnej. Obiekt wyposażony w system łączności 
dyspozytorskiej, wizualizacji lokalizacji tramwaju i drogi dojścia do wybranego składu. 
Obiekt w pełni monitorowany (CCTV) i chroniony pożarowo zgodnie wymaganiami p.poż. 
Wymagane drogi komunikacyjne - pożarowe umożliwiające komunikację i drogi 
ewakuacyjne.  
 
 

k) Budynek Służb Ruchu (BR)  
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Wysokość                           do 9m  
Liczba kondygnacji                            1 nadziemna (część garażowa i techniczna), 

     2 nadziemne (w części biurowej) 
Dach                                                płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie zieleni 

     dachowej niskiej      
Dostęp                                             budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

     funkcjonalnie i przestrzennie  
Pow. użytkowa                                  3 600 m2 
Dojazd do budynku                            od strony północnej 
Instalacje                                         elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

     centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
     klimatyzacji (we wszystkich pomieszczeniach 
     biurowych i socjalnych)  

 
Obiekt wyposażony w bramy garażowe rolowane, 6 szt. o wysokości min. 4m oraz 16 szt. 
o wysokości 3m. Przed budynkiem teren utwardzony – plac manewrowy dla pojazdów 
technicznych. W środkowej części budynku BR należy zlokalizować: pomieszczenia dla 
brygad dyżurujących, w części zachodniej pomieszczenia biurowe. Za garażami z 
bramami niskimi należy zlokalizować pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenie 
techniczne.  
Po stronie zachodniej budynku zlokalizować pomieszczenia Centralnej Dyspozytorni Mocy 
z osobnym wejściem (przeznaczone dla osób obsługujących trakcję tramwajową i stacje 
prostownikowe we Wrocławiu ). W pozostałej części, nad garażami niskimi pomieszczenia 
biurowe. W garażu z bramami wysokimi należy wydzielić pomieszczenie na 
przechowywanie sprzętu specjalistycznego (tj. zawiesia, podnośniki, agregaty itp.). 
Pomieszczenia i hale wyposażyć w system informacji dyspozytorskiej (akustyczny i 
wizyjny).  
 
 

l) Stacja Transformatorowa (ST)  
 
Wysokość                           do 5m  
Liczba kondygnacji                              1 nadziemna 
Dach                                                  płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie zieleni 

       dachowej niskiej      
Dostęp                                               budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

       funkcjonalnie i przestrzennie  
Pow. użytkowa                                    400 m2 
Dojazd do budynku                              2 wejścia od strony północnej 
Instalacje                                           elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 
                 centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej)  

Zasilanie zajezdni i sieci trakcyjnej - 4 komory transformatorowe, z dostępem od 
zewnątrz, dwa osobne wejścia, z drzwiami technicznymi, wyposażenie w wentylacje 
mechaniczną ). W obiekcie przewidziano montaż zespołu prądotwórczego o mocy około 
1200 kVA (niewymagane okna, niezbędne czerpnie i wyrzutnie z agregatu), 
pomieszczenie magazynu energii elektrycznej.  
Lokalizacja stacji ze względu na ograniczenie długości kabli zasilających trakcję 
tramwajową torów szlakowych (ul. Architektów, ul. Kosmonautów) zlokalizowana została 
przy budynku służb ruchu (BR), przy czym musi być zapewniony dostęp nieograniczony 
do transformatorów trakcyjnych, dla potrzeb ich konserwacji i wymiany. Dojazd od strony 
portierni P2.  
Dla potrzeb zasilania trakcji tramwajowej na terenie Zajezdni niezbędne jest wykonanie 
stacji transformatorowo - prostownikowej z dwoma transformatorami suchymi 20kV, 
800VA lub 1200VA (dobór mocy na podstawie obliczeń).  
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Dla potrzeb zasilania obiektów na terenie Zajezdni, z wyłączeniem trakcji tramwajowej 
niezbędne jest wykonanie stacji transformatorowo – rozdzielczej z dwoma 
transformatorami i pomieszczeniem agregatu prądotwórczego.  
Ostateczny dobór mocy zasilającej winien uwzględniać wszystkie potrzeby zajezdni 
(odbiorcy), tj. oświetlenia, zasilania zewnętrznego, systemów sterujących, urządzeń 
warsztatowych i biurowych, itp., wraz z 20-25% zapasem mocy na wypadek rozbudowy 
lub montażu urządzeń o większym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.  
Pomieszczenia stacji - zasilanie trakcji tramwajową rozdzielić od pozostałego zasilania 
obiektu (osobne wejścia). Wyposażenie stacji prostownikowej analogicznie jak na 
pozostałych stacjach zasilających trakcję tramwajową. Stacja zasilająca trakcję 
tramwajową sterowana i nadzorowana zdalnie.  
 
 

m) Budynek Techniczny (BT)  
 
 

Wysokość                              do 5m  
Liczba kondygnacji                                1 nadziemna 
Dach                                                   płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie zieleni 

        dachowej niskiej      
Dostęp                                                budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

        funkcjonalnie i przestrzennie  
Pow. użytkowa                                     400 m2 
Dojazd do budynku                              wejście od strony północnej 
Instalacje                                            elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

      centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej)  
 
 

Pomieszczenia warsztatowe wyposażone w niezbędne maszyny i urządzenia do napraw 
mechaniczno- elektrycznych. Wskazana brama rolowana o wysokości 3m, drzwi 
wejściowe oraz okna.  
 
 

n) Wiata dla tramwajów po zdarzeniach awaryjnych (WW)  
 
Wysokość                       do 6m  
Liczba kondygnacji                                 1 nadziemna 
Dach                                                     płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie zieleni 

          dachowej niskiej       
Dostęp                                                  budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

          funkcjonalnie i przestrzennie z budynkiem HM 
Pow. użytkowa                                       415 m2 
Dojazd do budynku                                od strony północnej 
Instalacje                                              elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

       centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej  
 
Wiata (45 m x 7m) posiadająca zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych 
(zamknięta). Tor bez trakcji tramwajowej. Wiata połączona zadaszeniem i wygrodzeniem 
z halą HM.  
 
 

o) Myjnia dla tramwajów bramowa (HM) 
 
Wysokość                       do 7m  
Liczba kondygnacji                                  1 nadziemna 
Dach                                                     płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie zieleni 

dachowej niskiej      
Dostęp                                                   budynek powinien stanowić kompleks zwarty 
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funkcjonalnie i przestrzennie z budynkiem WW 
Pow. użytkowa                                       730 m2 
Dojazd do budynku                                 z obu stron 
Instalacje                                               elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

       centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej  
 
Mycie tramwaju na dwóch stanowiskach jednocześnie (dwa tory - warunek konieczny). 
Obiekt wyposażony w systemy odzysku i przygotowania wody do mycia oraz 
pomieszczenia zaplecza technicznego. Bramy sterowane automatycznie, cykl mycia 
zakończony osuszaniem. Trakcja wydzielona na długości myjni. Przed bramą wjazdową 
sygnalizacja wraz z czasem odliczania do otwarcia bramy. Obiekt przystosowany do pracy 
w okresie zimowym do mycia wózków jezdnych i tramwajów.  
Obok myjni wykonać stanowisko do mycia pojazdów technicznych.  
 
 

p) Portiernie dla służb ochrony (P1, P2)  
 
Wysokość                       do 4m  
Liczba kondygnacji                                  1 nadziemna  
Dach                                                      płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie 

 zieleni dachowej niskiej      
Dostęp                                                    budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

  funkcjonalnie i przestrzennie  
Pow. użytkowa                                        do 35 m2 (każda) 
Dojazd do budynku                                  1 wejście 
Instalacje                                                elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

 centralnego ogrzewania, wentylacji 
 mechanicznej, klimatyzacji 

 
Zabudowa parterowa stylistycznie nawiązująca do architektury pozostałych obiektów, 
lokalizacja - strona północna - od strony pętli tramwajowej, pełniąca funkcję głównego 
wejścia na teren zajezdni oraz kontroli osób wchodzących i wychodzących z terenu 
zajezdni i południowa - od strony toru kolejowego, pełniąca rolę bramy dla służb 
technicznych (pogotowie techniczne, centrala ruchu) oraz pojazdów wielkogabarytowych. 
Portiernie zlokalizowane przy drogach wjazdowych na teren zajezdni. W każdej portierni 
należy przewidzieć pomieszczenia socjalne i węzeł sanitarny dla 6 osób w systemie 
trzyzmianowym.  
 
 

r) Stacja uzdatniania wody opadowej (UW) 
  
Usytuowana nad podziemnymi zbiornikami wody opadowej wykorzystywanej do mycia 
taboru, podlewania i jako woda dla potrzeb sanitarnych (tzw. szara woda).  
 
 

s) Wiata do gromadzenia i segregacji odpadów (WO)  
 

Wysokość                       do 4m  
Liczba kondygnacji                                  1 nadziemna  
Dach                                                      płaski lub inny; dopuszczalne wykonanie 

 zieleni dachowej niskiej      
Dostęp                                                   budynek powinien stanowić kompleks zwarty 

 funkcjonalnie i przestrzennie  
Pow. użytkowa                                        400 m2 (każda) 
Dojazd do budynku                                 od strony północnej 
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Stanowiska do selektywnego magazynowania odpadów, spełniające wszystkie wymagania 
związane z ochroną środowiska. Odpowiednia do potrzeb powierzchnia, plac ogrodzony 
zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, do magazynowania odpadów 
niebezpiecznych zadaszona wiata, ze ścianami częściowo pełnymi z blachy, a częściowo 
ażurowa konstrukcja stalowa, spadek z odciekiem do separatora). Ze szczególnym 
uwzględnieniem odpowiedniego magazynowania odpadów niebezpiecznych w postaci 
akumulatorów (wybetonowane ściany, spadek z odciekiem do separatora). Teren przed 
wiatą utwardzony umożliwiający transport podjazdów ciężarowych (załadunek i 
rozładunek kontenerów przez duże samochody. Lokalizacja zapewniająca brak kolizji 
wysięgników hydraulicznych pojazdów z siecią trakcyjną.  
 
 

t) Punkt gastronomiczny (PG)  
 
Standard wykończenia                             średni 
Dobór materiałów                                      wysoka jakość 
Wysokość                          4 – 6m 
Liczba kondygnacji                                  1 nadziemna 
Dach                                                        płaski lub inny z widoczna linią gzymsu i 

   okapem; dopuszczalne wykonanie zieleni 
   dachowej niskiej      

Przeszklenia                                             w powierzchni elewacji wyposażone w rolety 
   zewnętrzne (sterowane automatycznie) 

Dostęp                                                     budynek powinien stanowić kompleks zwarty 
   funkcjonalnie i przestrzennie,  

Pow. użytkowa                                         370 m2 
Dojazd do budynku                                  od strony północnej 
Instalacje                                                  elektryczna, logiczna, wody ciepłej i zimnej, 

   centralnego ogrzewania, wentylacji 
   mechanicznej, klimatyzacji 

 
Od strony północnej przed halą (HOC) zlokalizować budynek usług gastronomicznych 
parterowy o pow. użytkowej około 300 m2 oraz pomieszczenie socjalne dla motorniczych 
o powierzchni ok. 30m2 z oddzielnym wejściem i węzłem sanitarnym. Zapewnić plac 
postojowo – techniczny dla obsługi punkt gastronomicznego.   
 
 
 
Poniżej oraz w Załączniku nr 3 przedstawiona została propozycja przykładowego 
usytuowania kompletu (wszystkie etapy realizacyjne) niezbędnych obiektów na terenie 
nowej zajezdni tramwajowej. Dopuszcza się inne rozwiązania z zachowaniem funkcji 
obiektu i ciągu technologicznego obsługi przedstawionych w załączonych wytycznych.  
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6.4. Program powierzchniowy Kompleksu Obiektów Zajezdni 

Patrz. Tabela 1 – podano powierzchnie orientacyjne 
 

6.5. Wybrane wymagania architektoniczno – budowlane 

Wymagania z zakresu estetyki i ładu przestrzennego 
Proponowane rozwiązania architektoniczne powinny być pochodną uwarunkowań 
techniczno-ekonomicznych, ale także próbą poszukiwania indywidualnych cech i prostej 
elegancji hall obsługowych i remontowych, budynków myjni i lakierni. Przemysłowy 
charakter całego zespołu powinien przedstawiać spójne rozwiązania kolorystyczne i 
materiałowe, stanowiące o jego identyfikacji. Poszukując powiązań z kompleksem osiedla 
NOWE ŻERNIKI, a w szczególności jego strefy aktywności gospodarczej należy 
wykorzystać budynek biurowo-administracyjny. 
Wymagania w zakresie proponowanych materiałów 
We wszystkich obiektach stosować okładziny zewnętrzne łatwe w utrzymaniu.  
Oświetlenie 
Nie dopuszcza się zastosowania tylko i wyłącznie oświetlenia sztucznego w obiektach. 
We wszystkich obiektach i na terenach zewnętrznych zastosować energooszczędne źródła 
oświetlenia (LED), jak również maszty oświetleniowe z panelami solarno-wiatrowymi.  
Do oświetlenia zewnętrznego wykorzystać maksymalnie słupy i bramy podtrzymujące 
trakcje tramwajową.  
Sufity podwieszane i podłogi techniczne 
Przewiduje się zastosowanie sufitów podwieszanych i podłóg technicznych 
w pomieszczeniach biurowych umożliwiających bezkolizyjny montaż instalacji 

6.6. Dane o użytkownikach i pracownikach 

Szacunkowo w nowej zajezdni będzie zatrudnionych około 1200 osób w podziale na 3 
zmiany.  
Największa obsada dotyczy zmiany pierwszej, są to pracownicy administracji, pracownicy 
techniczni obsługi tramwajów (mechanicy, elektrycy, technicy itp.) oraz motorniczowie, 
których będzie około 400 w systemie dwuzmianowym, czyli około 200 na zmianę. 
Pracownicy administracyjno-biurowi wszystkich działów Przedsiębiorstwa pracujący na 1 
zmianę to około 280, pracownicy zaplecza za technicznego (obsługi i warsztatów) to 
około 190 osób. Prognozowane dane zestawione w tabeli 2. 
 

6.7. Opis przykładowego wyposażenia  kompleksu obiektów zajezdni  

a. Wyposażenie i infrastruktura techniczna nowej hali dla obsługi codziennej i kontrolnej 
taboru wraz z częścią administracyjno-socjalną dwukondygnacyjną i budynkiem lakierni 
oraz magazynem centralnym:  
1. Budowa budynku hali przeglądów kontrolnych i codziennych 7 torów.  
2. Instalacja sanitarna i wodno-kanalizacyjna.  
3. Instalacje elektrotechniczne.  
4. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji.  
5. Instalacja centralnego odkurzacza. 
6. Instalacje oświetleniowe wewnętrzne.  
7. Sieci teletechniczne i komputerowe IT.  
8. Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP), sieci hydrantowej i tryskaczowej.  
9. Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS).  
10. Podest stacjonarny do inspekcji urządzeń dachowych tramwaju.  
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11. Stanowiska do oceny stanu technicznego wózków i obręczy kół tramwaju (pomiar 
podczas przejazdu tramwaju), kwalifikacja do dalszych czynności obsługowych wraz 
archiwizacją danych pomiarowych.  

12. Stanowiska do oceny stanu technicznego odbieraków prądu tramwajów (pomiar 
podczas przejazdu tramwaju).  

13. Instalacja napełniania piasecznic w tramwaju.  
14. Stanowiska do rejestracji wykonanych czynności codziennej obsługi technicznej.  
15. Wyposażenie w narzędzia specjalistyczne i pomiarowe: przyrządy pomiarowe (w tym 

do geometrii wózka, urządzenia kontrolne i do rejestracji stanu technicznego 
tramwaju.  

16. Podest stacjonarne dla 6 tramwajów (jeden podest dla dwóch torów).  
17. Układ torowy.  
18. Sztywna Sieci trakcyjna.  
19. Budowa kanałów rewizyjnych (4 kanały po 50 m.b.).  
20. Stanowiska kompleksowej obsługi i sprzątania tramwaju.  
21. Instalacja pomp ciepła i solarnej instalacji CWU.  
22. Systemy rozprowadzenia sprężonego powietrza.  
23. Część budynku magazynu centralnego dwukondygnacyjna: kondygnacja +0 

pomieszczenia magazyn centralny, kondygnacja +1 pomieszczenia socjalne dla 
obsługi hali (HOC) oraz pomieszczenia biurowe dla obsługi magazynu.  

 
Patrz. Tabela 3.1. 
 
 
b. Wyposażenie i infrastruktura techniczna hali napraw głównych taboru  
1. Instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna.  
2. Instalacji elektrotechniczne.  
3. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji.  
4. Instalacja centralnego odkurzacza. 
5. Instalacja pomp ciepła i solarnej instalacji CWU.  
6. Instalacje oświetleniowe wewnętrzne.  
7. Sieci teletechniczne i komputerowe IT.  
8. Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS).  
9. Stanowiska do rejestracji wykonanych czynności codziennej obsługi technicznej.  
10. Podesty do napraw urządzeń zamontowanych na dachach.  
11. Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP), sieci hydrantowej i tryskaczowej.  
12. Wyposażenie w narzędzia specjalistyczne i pomiarowe - przyrządy pomiarowe (w tym 

do geometrii wózka, urządzenia kontrolne i do rejestracji stanu technicznego 
tramwaju.  

13. Układ torowy.  
14. Sztywna sieć trakcyjna, częściowo składana.  
15. Budowa kanałów rewizyjnych.  
16. Systemy instalacji sprężonego powietrza.  
17. Tokarka podtorowa kompletna wraz z wyposażeniem.  
18. Stanowisko wymiany hamulców szynowych.  
19. Lakiernia dla tramwajów (jeden tor, bramy z obu stron).  
20. Obrotnice wózków tramwajowych.  
21. Stanowisko do napraw powypadkowych.  
22. Narzędziownia i magazyn podręczny wraz z wyposażeniem.  
23. Akumulatorownia.  
24. Podnośniki kolumnowe i koszowe mobilne(nożycowe)  
25. Żurawiki lokalne stanowiskowe.  
26. Suwnica bramowa.  
27. Warsztat napraw i remontów wózków tramwajowych.  
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28. Magazyn wózków tramwajowych z suwnicą.  
29. Warsztat elektromechaniczny.  
30. Warsztat tapicerski.  
31. Warsztat i zaplecze dla konserwatora obiektu.  
 
Patrz. Tabela 3.2. 
 
 
c. Wyposażenie i infrastruktura budynku administracyjnego z garażem podziemnym 
1. Instalacja sanitarna wod.-kan  
2. Instalacji elektrotechniczna  
3. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji z rekuperacją.  
4. Instalacje chłodu – belki chłodnicze (klimatyzacja)  
5. Instalacje oświetleniowe wewnętrzne.  
6. Sieci teletechniczne i komputerowe IT wraz z wyposażeniem.  
7. Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS)  
8. Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP), sieci hydrantowej i tryskaczowej.  
9. Wentylacja mechaniczna garażu podziemnego.  
10. Dwie Windy.  
11. Wyposażenie biurowe.  
12. Salki konferencyjne.  
 
Patrz. Tabela 3.3. 
 

 
d. Budynek dla służb ruchu oraz budynek techniczny wraz ze stacja prostownikową.  
1. Stacja transformatorowa zasilająca wraz wyposażeniem.  
2. Agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe, w budynku BT).  
3. Budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego wraz z wyposażeniem (budynek BT).  
4. Wiata dla zabezpieczenia tramwajów powypadkowych (WW).  
 
Patrz. Tabela 3.4. 
 

 
e. Wiata postojowa dla 150 składów tramwajowych  
1. Układ torowy.  
2. Sztywna sieć trakcyjna.  
3. Budowa zadaszenia i ściany bocznej.  
4. Instalacje elektryczne.  
5. Instalacje oświetleniowe wnętrza.  
6. Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS)  
7. System usuwania śniegu z powierzchni dachu.  
8. System wizualizacji pozycjonowania tramwaju i łączności z dyspozytorem.  
9. Punkt socjalny (toaleta).  
 
Patrz. Tabela 3.5. 
 

 
f. Inne obiekty na terenie nowej zajezdni tramwajowej  
1. Budowa kompleksowej nowej myjni dla dwóch torów przejazdowej wraz z 

wyposażeniem.  
2. Budowa wiaty dla zabezpieczenia tramwajów powypadkowych (WW)  
3. Budowa budynku magazynowego wraz z wyposażeniem (BL)  
4. Silos układu napełniania piasecznic w tramwajach.  
5. Budowa stanowiska ważenia pojazdów, przy portierni P2 (osobny dojazd).  
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6. Budowa portierni wraz z systemami ogrodzeń  
7. Budowa oczyszczalni odzysku wód opadowych i technologicznych.  
8. Budowa podziemnego zbiornika retencji wody.  
9. Stanowisko składowania i segregacji odpadów.  
10. Rezerwa dla lokalizacji ekranu akustycznego (od strony al. Architektów), jeśli analizy 

środowiskowe wskażą taką potrzebę.  
11. Tor prób technicznych 
 
Patrz. Tabela 3.6. 
 
 
g) zagospodarowanie terenu  
 
W obrębie terenu zajezdni należy usytuować następujące elementy:  
1. Układ torowy z zapewnieniem wyjazdu tramwajów w kierunku ul. Kosmonautów 

(połączenie obecnego układu komunikacyjnego z nową zajezdnią).  
2. Przystosowany tor wyjazdowy do wykorzystania jako tor do prób technicznych  
3. Układ sieci trakcyjnej i zasilającej.  
4. System zdalnego sterowania zwrotnicami i lokalizacji tramwajów na obiekcie.  
5. Zewnętrze sieci hydrantowe.  
6. Systemy odzysku wody opadowej.  
7. Miejsca postojowe dla rowerów.  
8. Stanowisko do gromadzenia i segregacji odpadów.  
9. Oświetlenie terenów.  
10. Plenerowe punkty zasilania (gniazda elektryczne). 
11. Drogi i chodniki komunikacyjne.  
12. Plac rozładunkowy 
13. Ogrodzenie.  
14. Monitoring obiektu.  
Oraz poza obszarem zajezdni: 
15. Układ drogowy obejmujący jezdnię wraz z chodnikiem, drogą rowerową, 

odwodnieniem, oświetleniem, MKT od ul. Kosmonautów 
16. Układ torowy obejmujący zielone torowisko tramwajowe, rozjazdy, trakcję i jej 

zasilanie wraz z przystankami i ich wyposażeniem i oświetleniem od ul. Kosmonautów 
17. Układ torowy wraz z trakcją i zasilaniem na obszarze pętli tramwajowej 
18. Układ drogowy  wraz z odwodnieniem i oświetleniem od ul. Szczecińskiej 
 
Patrz. Tabela 3.7. 
 
 
 

7. Tabele 
 

Tabela 1 Program powierzchniowy Kompleksu Obiektów Zajezdni 

 
 STREFA  A Pow.jedn. 

(mkw) 
Ilość 
pom. 

Pow. 
Całk. 

(mkw) 

Il. 
prac. 

 Portiernia (P2)     

A01 Pom. dozoru (6 os. w syst. 3-zmian.) 16 1 16 2 

A02 Pom. socjalne 16 1 16  



KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY 
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI 

KOMPLEKSU ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

 

29 
 

A03 Toalety normatywne    

 Budynek  Biurowy Centralny (BBC)   10000  

 Biuro obsługi pasażera     

A04 Pom. biurowe 1-os. 20 1 20 1 

A05 Pom. Biurowe 2 –os. 40 4 140 8 

A06 kasa 40 1 40 2 

A07 Sala obsługi pasażera – 10 stanowisk, open space 160 1 160 10 

 Biuro podawcze     

A08 Recepcja (pom. otwarte w holu okolicach wejścia, 
z przejściem do biura podawczego)) 

16 1 16 2 

A09 Biuro 1-os. 20 2 40 2 

 Sala rekrutacji pracowników     

A10 Biuro 2-0s. 40 3 120 6 

A11 Poczekalnia (rekrutacja) 20 1 20  

 Dział kadr     

A12 Biuro 2-os. 40 5 200 10 

A13 Biuro 1-os. 16 1 16 1 

 Pomieszczenia  wspólne     

A14 Sala szkoleniowa z możliwością podziału 80 1 80  

A15 Sala konferencyjna 400 1 400  

A16 Pom. socjalne z zapleczem kuchennym 20 1 20  

A17 Magazyn podręczny 20 2 20  

A18 Pom. porządkowe 10 1 10  

A19 Magazyn porządkowy 12 1 12  

A20 Toalety ogólnodostępne (pracownicy) normatywne    

A21 Toalety ogólnodostępne (klienci) normatywne    

 Biura Zarządu (osobna kondygnacja)     

A22 Sekretariat/recepcja 40 1 40 2 

A23 Biuro 1-0s. 40 10 400 10 

A24 Sala konferencyjna 20-os. 60 2 120  
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A25 Pom. socjalne z zapleczem kuchennym 20 1 20  

A26 Biuro Zarządu i administracji 1 osobowe 20 1 20 1 

A27 Biuro zarządu i administracji 3 osobowe 40 1 40 3 

A28 Pom. wypoczynkowe 50 1 50  

A29 Magazyn (sekretariat) 20 1 20  

A30 Archiwum 400 1 400  

A31 Pom. dla drukarek 16 1 16  

A32 Pom. porządkowe 10 1 10  

A33 Toalety ogólnodostępne (pracownicy) normatywne    

 Pozostałe kondygnacje biurowe     

A34 Biuro 1-os. 16 50  50 

A35 Biuro 2-os. 22 100 2200 200 

A36 Biuro 3-os. 30 30 900 90 

A37 Sala konferencyjna 30-os. (na każdej 
kondygnacji) 

70 2 140  

A38 Pom. socjalne z zapleczem kuchennym  (na 
każdej kondygnacji) 

20 1 20  

A39 Magazyn podręczny (na każdej kondygnacji) 20 1 20  

A40 Pom. porządkowe (na każdej kondygnacji) 10 1 10  

A41 Toalety ogólnodostępne (pracownicy) normatywne    

 Garaż     

A42 Garaż dla samochodów osobowych (ok. 80 m.p.) normatywnie    

A43 Miejsca dla rowerów     

A44 Pom. techniczne związane z obsługą obiektu Wynikowo z 
potrzeb 

   

A45 Toalety ogólnodostępne  normatywnie    

A46 Serwerownia 60 1 60  

 STREFA  B Pow.jedn. 
(mkw) 

Ilość 
pom. 

Pow. 
Całk. 

(mkw) 

Il. 
prac. 

 Hala obsługi codziennej (HOC) 

(7 torów do obsługi codziennej tramwajów) 

 1 6000 370 

w syst. 
3-
zmian. 
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B01 Pom. obsługi (wydzielone w przestrzeni hali) 10 3 30 3 

B02 Pom. nadzoru (wydzielone w przestrzeni hali) 20 1 20 1 

B03 Stanowisko do sprzątania pojazdów (na 1 torze) W 
powierzchni 
hali 

2  2 

B04 Podesty stacjonarne dla obsługi urządzeń na 
dachu tramwaju (na1 torze) 

W 
powierzchni 
hali 

2  2 

B05 Stanowisko do badania stanu technicznego 
tramwajów 

W 
powierzchni 
hali 

1 2 2 

B06 Pom. porządkowe 16 1 16  

B07 Toalety ogólnodostępne  normatywne    

B08 Pom. techniczne 25 1 25  

 Magazyn centralny (BL)   3500 
(orientac
yjnie) 

10 / 3 
zmian
y 

 Parter     

B09 Strefa 1 –regały o wys.3m 1400 1 1400  

B10 Strefa2 – regały o wys. 6m 600 1 600  

B11 Strefa wydawcza magazynu     

B12 Pom. biurowe 40 4 160 10 

B13 Pom. porządkowe 16 1 16  

B14 Toalety ogólnodostępne  normatywne    

B15 Pom. techniczne 25 1 25  

 Piętro (nad Strefą 1)- pom. socjalne i biurowe 
dla pracowników HOC,BL i HL 

    

B16 Pom. biurowe 1-os. 16 4 64 4 

B17 Pom. biurowe 2-os. 20 4 80 8 

B18 Pom. porządkowe 10 2 20  

B19 Magazyn porządkowy 12 2 24  

B20 Pom. socjalne 20 2 40  

B21 Pokój śniadań (ok. 60os.) 100 1 100  

B22 Szatnie typu open space z natryskami (400 os.)- normatywne   400 (w 
systemi
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Szfki-400os.,natryski – 100 os. e 3-
zmiano
wym) 

B23 Toalety ogólnodostępne normatywne    

B24 Pralnia z suszarnią 20 1 20  

B25 Wiata dla rozładunków transportu (WT) Ciężarówka 
typu TIR z 
naczepą 
szerokość 
ciężarówki  
+1,5 metra 
z każdej 
strony 

1   

 Lakiernia (HN)   1300  

B26 Strefa 1 (1 tor na całej dł. hali – 3 składy) Długość hali 
HOC 

   

B27 Pom. techniczne – mieszalnia farb i myjnia 
osprzętu 

30 1 30  

B28 Pom. techniczne - malarnia drobnych elementów  
(pomieszczenie nad mieszalnia farb) 

30 1 30  

B29 Pom. przygotowawcze (6,5m x 35m) i Lakiernia 228 2  

 

456  

B30 Przebieralnia z natryskami i toaleta (2 os.) normatywne    

 Hala napraw (HN)   10000  

B31 Strefa napraw (7 torów) normatywne    

B32 Magazyn podręczny 20 1 10  

B33 Pom. porządkowe 10 1 10  

B34 Toalety ogólnodostępne (dodatkowe) normatywne    

 Budynek warsztatowy (BW)   3000  

B35 Pom. warsztatowe z suwnicą 100 1 100  

B36 Pom. Warsztatowe (open space) 2830 1 2830  

B37 Pom. techniczne 25 2 50  

B38 Magazyn podręczny 20 2 20  

B39 Toalety ogólnodostępne (dodatkowe) normatywne    

 Budynek biurowo-socjalny  dla motorniczych 
(BM) 

  6000  
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B40 Dyspozytornia - stanowiska dla dyspozytorów (od 
strony budynku BBC, połączone z salą obsługi 
motorniczych) 

16 4 64 4 

B41 Sala obsługi motorniczych 200   500 
os. (w 
systemi
e 3 – 
zmiano
wym) 

B42 Pom. gospodarczo-magazynowe dla służb 
ruchowych (parter) 

50 1 50  

B43 Strefa wypoczynku 20 1 20  

B44 Strefa szafek na rzeczy podręczne (500 szt.) normatywne    

B45 Strefa informacji (ściana wizyjna dla informacji 
stałych i bieżących) 

    

 Pomieszczenia wspólne     

B46 Sala szkoleniowa dla motorniczych 160 2 320 80  

B47 Sala z urządzeniem do treningu (z możliwością 
podziału, ciężar urządzenia 500kg) 

100 1 100  

B48 Pom. techniczne 25 2 50  

B49 Magazyn podręczny 20 2 40  

B50 Pom. porządkowe 10 2 20  

B51 Toalety ogólnodostępne  normatywne    

 Strefa szatni     

B52 Szatnie typu open space z natryskami (90 os. – 
pracownicy HN i BW) – 5% kobiety 

normatywne    

B53 Pom. socjalne  z zapleczem kuchennym (HN i 
BW) -30-os. 

70 1 70  

B54 Toalety ogólnodostępne (90 os.- HN i BW) normatywne    

B55 Szatnie typu open space z natryskami(500 os. – 
motorniczy, 25% kobiet, 75% mężczyzn) 

normatywne    

B56 Pom. socjalne  - 10 os. 40 1 40  

B57 Toalety ogólnodostępne (500 os. – motorniczy, 
25% kobiet, 75% mężczyzn) 

normatywne    

B58 Pom. porządkowe 10 1 10  

B59 Magazyn porządkowy 20 1 20  
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 Hala postojowa (HP)   16300  

B60 Strefa postojowa ( 10 torów) normatywne    

B61 Pom. techniczne (wentylowane) 16 2 32  

B62 Magazyn podręczny 20 2 40  

B63 Pom. porządkowe 10 2 20  

B64 Toalety ogólnodostępne (dodatkowe) normatywne    

 Myjnia dla tramwajów (HM)   730  

B65 Strefa myjni( 2 tory) normatywne    

B66 Pom. techniczne  16 2 32  

B67 Magazyn podręczny 20 1 10  

B68 Pom. porządkowe 10 1 10  

B69 Wiata dla tramwajów po zderzeniach (WW) 

Strefa toru bez trakcji tramwajowej  (7m x 45m) 

  415  

 Punkt gastronomiczny (PG)     

 Kantyna     

B70 Sala gastronomiczna z zapleczem kuchennym 300 1 300  

B71 Toalety ogólnodostępne  normatywne    

 Pom. socjalne dla motorniczych ( z osobnym 
wejściem) 

    

B72 Pom. socjalne 30 1 30  

B73 Toalety ogólnodostępne (dodatkowe) normatywnie    

 Inne     

 Silos układu napełniania piasecznic w 
tramwajach (SL) 

    

 Stanowisko ważenia pojazdów (SW)     

 Podziemny zbiornik retencji wody     

 Stacja uzdatniania wody (UW)     

 STREFA  C Pow.jedn. 
(mkw) 

Ilość 
pom. 

Pow. 
Całk. 

(mkw) 

Il.pra
c. 
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 Budynek służb ruchu (BR)   3600  

 Zespół garażowy     

C01 Garaże dla pojazdów średniowysokich (48 mp) normatywne    

C02 Garaże dla pojazdów specjalistycznych wysokich 
(24mp) 

normatywne    

C03 Pom. techniczne 40 1 40  

C04 Magazyn podręczny 20 1 20  

C05 Pom. porządkowe 10 1 10  

 Zespół biurowy dla brygad dyżurujących     

C06 Biuro 1-os. 16 4 64 4 

C07 Biuro 2-os. 20 4 80 8 

C08 Biuro 3-os. 36 2 72 6 

C09 Sala komputerowa typu open space (5 stanowisk) 50 1 50 5 

 Gabinet (przylegający do Sali 
komputerowej) 

    

C10 Biuro komisja wypadkowa (2 os.) 30 1 30 2 

C11 Pom. socjalne 16 1 16  

C12 Toalety ogólnodostępne (pracownicy) normatywne    

 Pomieszczenia wspólne     

C13 Pomieszczenie socjalne (40% kobiet, 60% 
mężczyzn) 

120 1 120 63 

C14 Sala ćwiczeń 50 1 50  

C15 Pom. Magazynowo - techniczne 50 1 50  

C16 Pom. porządkowe 10 1 10  

C17 Magazyn porządkowy 12 1 12  

C18 Toalety ogólnodostępne (pracownicy) normatywne    

 Centralna Dyspozytornia Mocy (CDM)     

C19 Sala dla dyspozytorów 40 1 40 3 

C20 Pom. socjalne 20 1 20  

C21 Pokój odpoczynku 20 1 20  
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C22 Pom. biurowe 1-os. 16 2 32  

C23 Serwerownia 16 1 16  

C24 Magazyn podręczny 20 1 20  

C25 Pom. porządkowe 10 1 10  

C26 Toalety ogólnodostępne (pracownicy) normatywne    

 Inne     

C27 Stacja transformatorowa (ST) 400 1 400  

C28 Budynek techniczny (BT) 400 1 400  

C29 Wiata do gromadzenia i segregacji odpadów 
(WO) 

400 1 400  

 Portiernia (P2)     

C30 Pom. dozoru (6 os. w syst. 3-zmian.) 16 1 16 2 

C31 Pom. socjalne 16 1 16  

C32 Toalety normatywne    

 

Tabela 2. Dane o pracownikach  

 
 

lp. nazwa działu 
ilość  
zmian  

ilość 
pracowników  
na I zmianie 

ilość  
pracowników  
na II zmianie 

ilość  
pracowników  
na III 
zmianie 

1. Centrala Ruchu III 22 14 5 

2. Dział Infrastruktury I 8 0 0 

3.  Dział Inwestycji i Remontów I 6 0 0 

4.  

Dział Energetyczno - 

Mechaniczny III 18 2 2 

5. Dział Techniczny II 15 2 2 

6. 
Dział Informatyki i 

Telekomunikacji  
I 10 0 

0 

7. Dział BHP i Ochrony Środowiska I 5 0 0 

8. Dział Planowania Ruchu I 11 0 0 

9. Dział Przewozów i pogotowia 
technicznego III 14 4 4 

10. Dział Głównego Księgowego I 23 0 0 

11. Audytor wewnętrzny I 1 0 0 
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12. Dział NS I 7 10 30 

13. Biuro Obsługi Pasażera II 32 26 0 

14. 
Zajezdnia nr 2 - przeniesienie 

pracowników 
III 248 248 0 

15. Biuro Komunikacji Społecznej i 
Promocji II 5 1 0 

16. Dział Kontrolingu I 5 0 0 

17. Zespół Radców Prawnych I 4 0 0 

18. Dział Logistyki - biuro  I 10 0 0 

19. Dział Logistki - magazyn  III 4 3 3 

20. Dział Windykacji i Ubezpieczeń I 11 0 0 

21. Biuro Handlowe I 5 0 0 

22. Biuro Zarządu i Administracji I 9 0 0 

23. Dział Remontowy II 40 30 10 

24. Dział Kadr I 10 2 0 

25. Dział Plac I 10 0 0 

26. Dział Szkoleń II 5 3 0 

27. Dział Zamówień I 6 0 0 

28. Dział Bezpieczeństwa I 6 0 0 

29. Uzupełnienie Obsługi dla nowych 
tramwajów 

III 120 90 60 

30. Biuro Zarządu I 20 0 0 

Łącznie 1157 690 468 116 

 

Tabela 3.1 Wyposażenie kompleksu obiektów zajezdni 

 
Tabela 3.1. Wyposażenie i infrastruktura techniczna nowej hali dla obsługi codziennej i 
kontrolnej taboru wraz z częścią administracyjno-socjalną dwukondygnacyjną i 
budynkiem lakierni oraz magazynem centralnym:  
 
lp.  Opis prac  ilość  

1.  Budowa budynku hali przeglądów kontrolnych i codziennych, 7 torów oraz 
magazynem centralnym–  

1 

2.  Budowa budynku lakierni wraz z wyposażeniem  1 

3.  Instalacja sanitarnych wod-kan  1 kpl.  

4.  Instalacji elektrotechniczne  1 kpl  

5.  Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji  1 kpl.  

6.  Instalacje oświetleniowe wewnętrzne  1 kpl.  

7.  Sieci teletechniczne i komputerowe IT  1 kpl.  

8.  Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS)  4 kpl.  
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9.  Podesty stacjonarne do inspekcji urządzeń dachowych tramwaju wraz 
wyposażeniem(min. jeden podest dla dwóch torów, obsługi 6 składów jednocześnie)  

1 kpl.  

10.  Instalacji napełniania piasecznic w tramwaju  1 kpl.  

11.  Stanowiska do rejestracji wykonanych czynności obsługi technicznej  4 kpl.  

12.  Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) i sieci hydrantowej  1 kpl.  

13.  Wyposażenie w narzędzia specjalistyczne i pomiarowe  1 kpl.  

14.  Układ torowy - 7 torów  840 mtp  

15.  Sztywna sieć trakcyjna wraz do 18 układów kontroli stanu napięcia  840 mtp  

16.  Budowa kanałów rewizyjnych (4 kanały po 50 m.b.)  200mb  

17.  Instalacja pomp ciepła i solarnej instalacji CWU  1 kpl.  

18.  Systemy sprężonego powietrza  1 kpl.  

19.  Obronicie do wózków tramwaju  3 kpl  

20.  Narzędziownia i magazyn podręczny wraz z wyposażeniem  1 kpl  

21.  Akumulatornia  1 kpl  

22.  Podnośniki kolumnowe  6kpl.  

23.  Podnośniki mobilne dla serwisu (nożycowe samobieżne)  2 kpl  

24.  Wyposażenie w urządzenia warsztatowe i biurowe  1 kpl.  

25.  Żurawiki  3 kpl.  

26.  Budowa budynku magazynowego wraz z wyposażeniem.  1 kpl  

27.  Zadaszenie w części obsługi transportu  1 kpl  

 

Tabela 3.2. Wyposażenie i infrastruktura techniczna hali napraw głównych taboru  

 
lp.  Opis prac  ilość  

1.  Budowa budynku hali napraw (HN) - 7 torów  1 

2.  Budowa budynku socjalno (BM)-biurowego (Dyspozytornia + pomieszczenia dla 
motorniczych oraz sale szkoleń - trenażer), dwie kondygnacje 

1 

3.  Budowa budynku warsztatowego (BW)  1 

4.  Instalacja sanitarna i wod.-kan.  1 kpl.  

5.  Instalacja elektrotechniczna  1 kpl.  

6.  Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji  1 kpl.  

7.  Instalacja centralnego odkurzacza 1 kpl. 

8.  Instalacje oświetleniowe wewnętrzne  1 kpl.  

9.  Sieci teletechniczne i komputerowe IT  1 kpl.  

10.  Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS)  4 kpl.  

11.  Podesty stacjonarne do inspekcji urządzeń dachowych tramwaju wraz wyposażeniem  2 kpl.  

12.  Stanowiska do oceny stanu technicznego wózków i obręczy kół tramwaju (pomiar 
podczas przejazdu tramwaju)  

1 kpl.  

13.  Stanowiska do oceny stanu technicznego odbieraków prądu tramwajów (pomiar 
podczas przejazdu tramwaju)  

1 kpl.  

14.  Stanowiska do rejestracji wykonanych czynności obsługi technicznej  4 kpl.  

15.  Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) i sieci hydrantowej  1 kpl.  

16.  Wyposażenie w narzędzia specjalistyczne i pomiarowe  1 kpl.  

17.  Układ torowy (7 torów)  1100 m 

18.  Sztywna sieć trakcyjna wraz z 18 układami kontroli stanu napięcia  1100 m 

19.  Budowa kanałów rewizyjnych (4 kanały po 90 m.b.)  360 mb  

20.  Instalacja pomp ciepła i solarnej instalacji CWU  1 kpl.  

21.  Systemy sprężonego powietrza  1 kpl.  
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22.  Tokarka podtorowa wraz z systemem wtaczania taboru i usuwania odpadów z 
toczenia  

2 kpl.  

23.  Stanowisko do napraw powypadkowych wraz z wyposażeniem  2 kpl  

24.  Podnośniki mobilne dla serwisu (nożycowe samobieżne)  2 kpl  

25.  Obrotnice do wózków tramwaju  3 kpl  

26.  Żurawiki  3 kpl.  

27.  Suwnica bramowa  3 kpl  

28.  Warsztat wózków z wyposażeniem inspekcyjnym i naprawczym  6 stanowisk  

29.  Warsztat elekto-mechaniczny taboru z wyposażeniem  3 stanowiska  

30.  Stanowisko do piaskowania wraz z wyposażeniem  2 stanowiska  

31.  Warsztat tapicerki wraz z wyposażeniem  1 
pomieszczenie 
wraz z 
wyposażeniem  

32.  Warsztat konserwatora obiektu  1 
pomieszczenie 
wraz z 
wyposażeniem  

33.  Sala szkoleniowa wraz z trenażerem wraz z wyposażeniem  1 kpl.  

34.  Centralna Dyspozytornia Zajezdni  1 kpl.  

35.  Stanowisko lakierni wraz z wyposażeniem 1 kpl. 

36.  Instalacja napełniania piasecznic w tramwaju 1 kpl. 

37.  Akumulatornia 1 kpl. 

38.  Podnośniki kolumnowe  6 kpl. 

 

Tabela 3.3. Wyposażenie i infrastruktura budynku administracyjnego z garażem 
podziemnym  

 
 lp. Opis prac ilość  

1.  Budowa budynku część nadziemna  1  

2.  Budowa budynku część podziemna - garaż  1  

3.  Instalacja sanitarnych wod-kan  1 kpl.  

4.  Instalacji elektrotechniczne  1 kpl.  

5.  Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji z rekuperacją belkami chłodu  1 kpl.  

6.  Instalacja oświetleniowe wewnętrzne  1 kpl.  

7.  Sieci teletechniczne i komputerowe IT z wyposażeniem i serwerownią  1 kpl.  

8.  Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS)  4 kpl.  

9.  Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) i sieci hydrantowej  1 kpl.  

10.  Wentylacja mechaniczna garażu podziemnego  1 kpl.  

11.  Windy  2 kpl.  

12.  Wyposażenie biurowe  1kpl  

13.  Instalacje solarne i pompy ciepła C.W.U i C. O (OZE)  1 kpl.  

14.  Punkty ładowania pojazdów elektrycznych  10 stanowisk  

15.  Sala konferencyjna 1 duża i 6 mniejszych wraz z wyposażeniem  7 kpl.  

 

Tabela 3.4. Budynek dla służb ruchu oraz budynek techniczny wraz ze stacją 
prostownikową 

 
lp.  Opis prac  ilość  

1.  Budowa budynku  1  
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2.  Instalacja sanitarnych wod-kan  1 kpl.  

3.  Instalacji elektrotechniczne  1 kpl.  

4.  Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji z rekuperacją belkami chłodu  1 kpl.  

5.  Instalacje oświetleniowe wewnętrzne  1 kpl.  

6.  Sieci teletechniczne i komputerowe IT z wyposażeniem  1 kpl.  

7.  Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS)  4 kpl.  

8.  Instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) i sieci hydrantowej  1 kpl.  

9.  Wentylacja mechaniczna z rekuperacją  1 kpl.  

10.  Wyposażenie biurowe  1 kpl.  

11.  Pomieszczenie rekreacyjne (sala ćwiczeń)  1 kpl.  

12.  Budowa stacji zasilającej (bez trakcji) wraz z agregatem prądotwórczym  1 kpl  

13.  Budowa stacji prostownikowej dla potrzeb zasilania trakcji tramwajowej (7 zasilaczy 
do potwierdzenia na podstawie obliczeń)  

1 kpl.  

14.  Budowa obiektu warsztatowego mechaniczno-elektrycznego wraz z wyposażeniem  1 kpl  

15.  Centralna Dyspozytornia Mocy + modernizacja sytemu zarzadzania i zdalnego 
sterowania  

1 kpl.  
 

 

Tabela 3.5. Hala postojowa dla 150 składów tramwajowych 

 
lp.  Opis prac  ilość  

1.  Układ torowy - 10 torów (ok. 370 mtp jeden tor)  3700 mtp 

2.  Sztywna sieć trakcyjna wraz z 10 układami kontroli stanu napięcia  3700 mtp  

3.  Budowa zadaszenia i ściany bocznej  Około 16 
300m2  

4.  Instalacje elektrotechniczne  1 kpl.  

5.  Instalacje oświetleniowe wewnętrzne  1 kpl.  

6.  Systemy nadzoru mienia i kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS)  4 kpl.  

7.  System usuwania śniegu z powierzchni dachu  1 kpl.  

8.  System wizualizacji pozycjonowania tramwaju i łączności z dyspozytorem  1 kpl.  

9.  Punkt socjalny (toaleta)  2 kpl.  

 

Tabela 3.6. Inne obiekty na terenie nowej zajezdni tramwajowej 

 
lp.  Opis prac  ilość  

1.  Budowa kompleksowej nowej myjni dla dwóch torów przejazdowej wraz z 
wyposażeniem (pow. 730m2)  

1 kpl  

2.  Budowa zamykanej wiaty dla tramwajów powypadkowych (pow. 415 m2)  1 kpl  

3.  Budowa stanowiska ważenia pojazdów.  1 kpl  

4.  Budowa oczyszczalni odzysku wód opadowych i technologicznych.  1 kpl  

5.  Budowa podziemnego zbiornika retencji wody  1 kpl.  

6.  Budowa portierni wraz z wyposażeniem w system łączności oraz monitoring.  2 obiekty  

7.  Budowa ekranu akustycznego do strony ul. Architektów – w razie potrzeby  1 kpl  

 

Tabela 3.7. Zagospodarowanie terenu  

 
lp.  Opis prac  ilość m2  
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1.  Budowa układu torowego, z zapewnieniem wyjazdu tramwajów w kierunku ul. 
Kosmonautów i przyszłościowym układem komunikacyjnym „łącznik Stabłowicki” 
(połączenie obecnego układu komunikacyjnego z nową zajezdnią)  

1500 mpt  

2.  Budowa układu sieci trakcyjnej, z zapewnieniem wyjazdu tramwajów w kierunku ul. 
Kosmonautów i przyszłościowym układem komunikacyjnym łącznik Stabłowicki 
(połączenie obecnego układu komunikacyjnego z nową zajezdnią)  

1500 mpt  

3.  Budowa układu drogowego (kontynuacja Al. Architektów) z wjazdem na teren 
zajezdni wraz oświetleniem, odwodnieniem i MKT (połączenie obecnego układu 
komunikacyjnego z nową zajezdnią) 

12000 m2 

4.  Układ torowy pętla tramwajowa przy nowej zajezdni tramwajowej, w tym 10 
rozjazdów  

1400 mpt  

5.  Układ sieci trakcyjnej pętli tramwajowej (12 szt. rozjazdów)  1400 mpt  

6.  Układ torowy na ternie zajezdni z wyłączeniem odcinków w halach, w tym 65 szt. 
rozjazdów (wraz z częścią w hali odstawczej 2)  

6000 mtp  

7.  Siec trakcyjna na ternie zajezdni z wyłączeniem odcinków w halach  6000 mtp  

8.  Zagospodarowanie terenu dla potrzeb pętli tramwajowej przy nowej zajezdni  8000 m2  

9.  Budowa linii kablowy zasilających trakcję tramwajową (6 sekcji)  17600 m  

10.  System zdalnego sterowania zwrotnicami i systemu lokalizacji tramwaju na obiekcie 
(bez mechanizmów nastawczych)  

1 kpl.  

11.  Budowa zewnętrznej sieci hydrantowej  1 kpl.  

12.  System odzysku wody opadowej  1 kpl.  

13.  Budowa punktów zasilania w energię elektryczną i poboru wody.  1 kpl.  

14.  Miejsca postojowe dla rowerów  1 kpl.  

15.  Stanowisko do gromadzenia i segregacji odpadów  2 kpl.  

16.  Oświetlenie terenu  1 kpl.  

17.  Monitoring terenu  1 kpl.  

 
 

8. Etapowanie inwestycji 
 
Ze względu na planowany harmonogram realizacji inwestycji, w ramach opracowania projektu budowlanego i 
wykonawczego oraz pozwolenia na budowę (dotyczy zwycięzcy konkursu), należy przewidzieć etapową 
realizację robót. Wraz z budową wskazanych obiektów w poszczególnych etapach, należy przewidzieć niezbędną 
dla ich funkcjonowania infrastrukturę drogową, torową, sieciową oraz systemową. Każdy etap winien 
uwzględniać fakt wykonywania robót przewidzianych w kolejnych etapach, tak aby zminimalizować roboty 
tracone oraz utrudnienia w funkcjonowaniu obiektów oddanych już do eksploatacji. 
 
Wskazane poniżej powierzchnie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianom na etapie projektowania. 
 
W zakresie etapu I planuje się: 

Lp. Lokalizacja prac 
1.  Obiekt 1.  

Hala postojowa taboru z miejscami postojowymi dla tramwajów i punktem socjalnym (toaletą) (pow. 
9300m2, 50 składów – 10 torów) wraz z: instalacjami elektrotechnicznymi, systemem usuwania 
śniegu z powierzchni dachu, instalacją oświetlenia wewnętrznego, systemem nadzoru mienia i 
kontroli dostępu, systemem monitoringu i wizualizacji pozycjonowania tramwajów, łącznością z 
dyspozytorem,  

2.  Obiekt 2.  
Budynek stacji transformatorowej - zasilanie obiektów i sieci trakcyjnej (pow. 300 m2), z systemem 
kontroli dostępu i monitoringiem, urządzeniami zasilającymi obiekty zajezdni, agregatem 
prądotwórczym oraz stacją zasilającą trakcję tramwajową 

3.  Inne obiekty:  
zbiornik retencji wody, ogrodzenie terenu, portiernia P1, parking oraz kontenery socjalne dla obsługi 
obiektu,  

4.  Zagospodarowanie terenu:  
Układ drogowy oraz torowy i sieć trakcyjna na pętli i na odcinku łączącym zajezdnię z ul. 
Kosmonautów, wewnętrzny układ drogowo-torowy, plac rozładunkowy, linie kablowe trakcyjne nN, 
system zdalnego sterownia zwrotnicami, sieć hydrantowa, oświetlenie terenu i monitoring 

 
 
W zakresie etapu II planuje się: 
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Lp. Lokalizacja prac 
1.  Obiekt 1 .  

Hala napraw, budynek warsztatowy, budynek biuro-socjalny dla motorniczych wraz z centralną 
dyspozytornią zajezdni (pow. łącznie 19 000m2), wraz z: instalacją sanitarną, wod-kan, 
elektrotechniczną, centralnego ogrzewania i wentylacji, sieciami IT, systemem nadzoru mienia i 
kontroli dostępu (SWIN, CCTV, KD, BMS), podestami stacjonarnymi, stanowiskami oceny i rejestracji 
stanu technicznego taboru, instalacją sygnalizacji (SAP) i sieciami hydrantowymi, układem torowo-
sieciowym (7 torów), kanałami rewizyjnymi (4 kanały), instalacją pomp ciepła i instalacją solarną 
(CWU), systemem sprężonego powietrza, dwoma tokarkami podtorowymi, obrotnicami, 
podnośnikami mobilnymi, żurawikami i suwnicami, warsztatem tramwajowym. 

2.  Inne obiekty:  
oczyszczalnia z odzyskiem wód opadowych, silos układu piasecznic, dodatkowy parking dla obsługi 
obiektu 

3.  Zagospodarowanie terenu:  
Układ drogowy oraz torowy i sieć trakcyjna, wewnętrzny układ drogowo-torowy, linie kablowe 
trakcyjne nN, system zdalnego sterownia zwrotnicami, sieć hydrantowa, oświetlenie terenu i 
monitoring,  

 

W zakresie etapu III planuje się: 
1.  Obiekt 1.  

Druga część hali postojowej taboru (pow. 7000m2) wraz z: instalacje elektrotechniczne, system 
usuwania śniegu z powierzchni dachu, instalacją oświetlenia wewnętrznego, systemem nadzoru 
mienia i kontroli dostępu. Miejsca postojowe dla tramwajów (pow. 7000 m2, 40 składów -10 torów) 
wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego, systemem monitoringu i wizualizacji pozycjonowania 
tramwajów, łącznością z dyspozytorem, punktem socjalnym (toaletą) 

2.  Obiekt 2.  
Hala przeglądów codziennych i kontrolnych, hala lakierni, magazyn centralny (powierzchnia łączna 11 
000 m2), wraz z: lakiernią, instalacją wod-kan, instalacją elektryczną, instalacją centralnego 
ogrzewania i wentylacją, oświetleniem wewnętrznym, sieciami IT, systemem nadzoru mienia i 
kontroli dostępu, podestem stacjonarnym, instalacją napełnienia piasecznic, instalacją sygnalizacji 
pożaru (SAP) i siecią hydrantową, układem torowo-sieciowym (7 torów), kanałami rewizyjnymi (4 
kanały), systemem sprężonego powietrza, obrotnicami wózków tramwajowych, akumulatornią, 
podnośnikami kolumnowymi, żurawikami, zadaszenie poza halą dla obsługi transportu 

3.  Budynek dla służb ruchu (Centrali ruchu, Usług specjalistycznych, Głównego mechanika) wraz 
z:instalacją sanitarną wod-kan, instalacją elektrotechniczną, instalacją centralnego ogrzewania i 
wentylacją, instalacją oświetlenia wewnętrznego, sieciami IT, systemem nadzoru mienia i kontroli 
dostępu, wentylacją mechaniczną, wyposażeniem biurowym, pomieszczeniem rekreacyjnym dla służb 
dyżurujących, warsztatem mechaniczno-energetycznym, Centralną Dyspozytornią Mocy 

4.  Inne obiekty:  
Zamykana wiata dla tramwajów powypadkowych (pow. 415m2), hala myjni, stanowisko do ważenia 
pojazdów, portiernia P2, droga dojazdowa od ul. Szczecińskiej, punkty poboru wody i energii 
elektrycznej,   

5.  Zagospodarowanie terenu:  
tory i sieć trakcyjna, linie kablowe trakcyjne nN, system zdalnego sterownia zwrotnicami, sieć 
hydrantową, system odzysku wody opadowej, punkty poboru wody i energii elektrycznej, stanowisko 
do gromadzenia i segregacji odpadów, oświetlenie terenu i monitoring 

 

W zakresie etapu IV planuje się: 
1.  Centralny budynek administracyjno-biurowy (pow. 10 000 m2) wraz z: garażem podziemnym, 

instalacja wod-kan, instalacjami elektrotechnicznymi, instalacją centralnego ogrzewania i wentylacją, 
instalacją oświetlenia wewnętrznego, sieciami IT, systemem nadzoru mienia i kontroli dostępu, 
wentylacją mechaniczną garażu podziemnego, windami, wyposażeniem biurowym, instalacją solarną i 
pompami ciepła, punktami ładowań pojazdów elektrycznych 

2.  Zagospodarowanie terenu:  
Układ drogowy, parkingi dla pracowników, miejsca postojowe dla rowerów, oświetlenie i monitoring 

 


