
Szkoła na Odolanach  
ul. Grodziska
„Słuszna droga wiedzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko. 
Ludzie zdaje się więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą”. F. Kafka 



Zalety lokalizacji:
- centralna części Odolan 
- w dalszej odległości od budynków 
mieszkalnych 
- w otoczeniu terenów zielonych 
- z dala od najruchliwszych ulic 
- w pobliżu innych działek miejskich 
umożliwiających rozwój funkcji 
publicznych 
- wydana decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z 19/09/2016  
- wielkość działki (13,5 tys. m2) umożliwia 
budowę nowoczesnej i pełnowymiarowej 
szkoły wraz z infrastruktura sportową 
Uruchomienie szkoły - wrzesień 2019r.

Pomysł na etapowanie budowy:
I etap: 
- budowa pełnowymiarowej szkoły z 38 salami/pracowniami i salą 
gimnastyczną, 
- równoczesne prowadzenie inwestycji polegającej na zakopaniu kabli 
energetycznych (linii wysokiego napięcia - WN)  
Uruchomienie szkoły - wrzesień 2019r. 

II etap – zabudowa terenu uwolnionego po zakopaniu kabli (druga 
sala gimnastyczna umożliwiająca równoczesną grę 4 zespołów, 
dodatkowe sale lekcyjne) 

III etap – /jeśli będzie taka potrzeba/ zabudowa działki objętej 
postępowaniem o zasiedzenie (odrębne pozwolenie na budowę) – po 
zakończeniu postępowania sądowego. (Planowanie III etapu 
umożliwia wywłaszczenie działki w przypadku przegrania sprawy o 
zasiedzenie). 

Szkoła na Odolanach  
ul. Grodziska

Rozwiązanie problemów > następna strona 2



Szkoła na Odolanach ul. Grodziska
Rozwiązanie wszystkich problemów ze skablowaniem linii wysokiego napięcia  
(podawanych przez władze dzielnicy 11/10/17 jako przyczyna rezygnacji  
z budowy)

Wstępnie została uzyskana zgoda PKP na wejście na 
teren PKP i skablowanie linii wysokiego napięcia. 
Konieczne jest wystąpienie przez Dzielnicę  
z formalnym wnioskiem. 

Dopuszczalność równoczesnego prowadzenia 
budowy szkoły w sąsiedztwie linii WN: 
- wykonywanie robót budowlanych w odległości 
mniejszej niż 30m od linii wysokiego napięcia jest 
dopuszczalne pod warunkiem uzgodnienia z Innogy (§ 
55 ust. 3 rozp.MI z 6/02/ 2003r. w sprawie BHP 
podczas wykonywania robót budowlanych oraz  
§ 6 rozp. w sprawie planu BIOZ). 
-  zasady prowadzenia prac określają Wytyczne Innogy 
dostępne na www.innogystoenoperator.pl, 
- budynki przy ul. Sztuk Pięknych i ul. Symbolicznej 
zostały zbudowane w odległości ok 15m od linii 220 
kV, 
- etapowanie pozwala odsunąć budowę od linii 
wysokiego napięcia na 30 m. 

Wstępnie zostało dokonane uzgodnienie z INNOGY  
(dawniej RWE Stoen Operator) przebudowy linii –  
w Projekcie Koncepcyjnego z dnia 20/09/2016, 
sporządzonym przez mgr inż. Mirosława J. Hermana. 

Przywrócenie pierwotnego budżetu – zgodnie  
z kalkulacją sporządzoną w Projekcie koncepcyjnym, 
skablowanie wymaga nakładów w wysokości ok 8 mln zł. 
W 2016r. w Wieloletniej Perspektywy Finansowej (WPF), 
sporządzanej na 3 lata do przodu, zmniejszono budżet  
szkoły o 8 mln zł. 

Etapowanie pozwala na otwarcie szkoły w 2019r.  
i przeniesienie części nakładów na II i III etap,  
tj. na 2020-2021r. - czyli do nowej WPF. 

Decyzja o złożeniu wniosku do Rady Miasta w sprawie 
ustalenie finansowania szkoły w nowej WPF należy  
do Dzielnicy Wola. 

Koncepcja architektoniczna > następna strona 3

http://www.innogystoenoperator.pl
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Koncepcja architektoniczna sporządzona przez  
mgr inż arch. Adama Dziedzickiego
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Szkoła na Odolanach ul. Grodziska
Projekt koncepcyjny przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 
110kV i 220kV sporządzony przez mgr inż Mirosława J. Hermana.

Tytuł opracowania:

Numer rysunku:

6
Skala:Data:

Nazwa rysunku:

09.2016 1:5 000

Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant II
koncepcji przebudowy.

Teren niezbędny do uwolnienia ze
względu na planowaną budowę
szkoły.

Fragmenty istniejących,
napowietrzno - kablowych linii
elektroenergetycznych
110kV oraz napowietrznej linii 220kV.

Projektowany odcinek,
kablowych linii elektroenergetycznych
110kV oraz 220kV.

Oznaczenia:

PROJEKT KONCEPCYJNY
przebudowy napowietrznych linii

elektroenergetycznych 110kV i 220kV
przebiegających nad nieruchomością u zbiegu
ulic Sowińskiego i Grodziskiej w Warszawie w
ramach zadania "Budowa szkoły podstawowej

i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza"
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