




















Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych 
nie wykazanych na mapie,które nie zostały odnalezione podczas 
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostały z
głoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

GEODETA UPRAWNIONY
(podpis nieczytelny)

inż. Andrzej Kozicki
Nr uprawnień 2063

Płock, dnia 15.04.2015
Oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,
który nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
inż. Andrzej Kozicki
09-400 Płock, ul. Kólewiecka 2
tel/fax 24 266-89-24, tel. kom. 601-314-527
akozicki@wp.pl

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: PŁOCKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146201_1-M. PŁOCK
OBRĘB: NR 0010-Podolszyce
POŁOŻENIE: ul. Dobrowolskiego
DZIAŁKA: NR wg zakresu
NR EWID. ZGŁOSZENIA: WGD-I.6640.302.2015

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

układ współrz ędnych płaskich-2000 południk 21, układ wysoko ściowy-Kronsztadt 60

- naw. z kostki betonowej szarej (prostokąt), gr. 8 cm

- naw. z kostki betonowej grafitowej (prostokąt), gr. 8 cm

- tereny zielone

LEGENDA

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22

- drzewa do usunięcia

- proj. krawężnik betonowy 15x30

BRANŻA ELEKTRYCZNA (wg odr ębnego opracowania)

- proj. kabel 0,4kV

- proj. słup oświetleniowy z wysięgnikiem

- elementy do demontażu

- proj. rura osłonowa

- proj. odcinek kanalizacji deszczowej

- proj. przykanalik z wpustem ulicznym

BRANŻA SANITARNA (wg odr ębnego opracowania)

- proj. rura ochronna grubościenna dwudzielna fi160mm

BRANŻA DROGOWA

- naw. asfaltowa

- pas o naw. z kostki betonowej szarej (prostokąt), gr. 8 cm
  rozdzielający miejsca postojowe

- granica pasa drogowego ulicy Dobrowolskiego

- granice ewid. działek

- numery ewid. działek objętych zgłoszeniem

- element do demontażu

- element do rozbiórki

- proj. rura osłonowa dwudzielna typu INTEGRA

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Przebudowa drogi - ulicy Dobrowolskiego w Płocku - 
wraz z budow ą zatok parkingowych oraz przebudow ą 

sieci elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej
w ramach zadania pn.

"Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego w Płocku"

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
11.2015 r. 1:500

















Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych 
nie wykazanych na mapie,które nie zostały odnalezione podczas 
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostały z
głoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

GEODETA UPRAWNIONY

inż. Andrzej Kozicki
Nr uprawnie ń 2063

Płock, dn. 30.10.2014 R.Oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,
który nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
inż. Andrzej Kozicki
09-400 Płock, ul. Kólewiecka 2
tel/fax 24 266-89-24, tel. kom. 601-314-527
NIP 774-108-30-17

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: PŁOCKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146201_1-M. PŁOCK
OBRĘB: NR 0010-PODOLSZYCE
POŁOŻENIE: ul. DOBROWOLSKIEGO
DZIAŁKA: wg zakresu
NR EWID. ZGŁOSZENIA: WGD-I-RZ.6640.1128.2014

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

układ współrz ędnych płaskich-2000, układ wysoko ściowy-Kronsztadt 60

LEGENDA

- krawężnik betonowy 15x30
- naw. z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm
- naw. z kostki betonowej czarnej, gr. 8 cm
- miejsca postojowe
- tereny zielone
- drzewa do usunięcia

- granice ewid. działek

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT
Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Przebudowa parkingu przy ulicy 
Dobrowolskiego w Płocku

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku Plan sytuacyjny

Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
12.2014 r. 1:500





Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych 
nie wykazanych na mapie,które nie zostały odnalezione podczas 
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostały z
głoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

GEODETA UPRAWNIONY

inż. Andrzej Kozicki
Nr uprawnie ń 2063

Płock, dn. 30.10.2014 R.Oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,
który nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
inż. Andrzej Kozicki
09-400 Płock, ul. Kólewiecka 2
tel/fax 24 266-89-24, tel. kom. 601-314-527
NIP 774-108-30-17

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: PŁOCKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146201_1-M. PŁOCK
OBRĘB: NR 0010-PODOLSZYCE
POŁOŻENIE: ul. DOBROWOLSKIEGO
DZIAŁKA: wg zakresu
NR EWID. ZGŁOSZENIA: WGD-I-RZ.6640.1128.2014

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

układ współrz ędnych płaskich-2000, układ wysoko ściowy-Kronsztadt 60

LEGENDA

- krawężnik betonowy 15x30
- naw. z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm
- naw. z kostki betonowej czarnej, gr. 8 cm
- miejsca postojowe
- tereny zielone
- drzewa do usunięcia

- granice ewid. działek

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT
Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Przebudowa parkingu przy ulicy 
Dobrowolskiego w Płocku

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku Plan sytuacyjny

Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
12.2014 r. 1:500











Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych 
nie wykazanych na mapie,które nie zostały odnalezione podczas 
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostały z
głoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

GEODETA UPRAWNIONY
(podpis nieczytelny)

inż. Andrzej Kozicki
Nr uprawnień 2063

Płock, dnia 15.04.2015Oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,
który nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
inż. Andrzej Kozicki
09-400 Płock, ul. Kólewiecka 2
tel/fax 24 266-89-24, tel. kom. 601-314-527
akozicki@wp.pl

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: PŁOCKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146201_1-M. PŁOCK
OBRĘB: NR 0010-Podolszyce
POŁOŻENIE: ul. Dobrowolskiego
DZIAŁKA: NR wg zakresu
NR EWID. ZGŁOSZENIA: WGD-I.6640.302.2015

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

układ współrz ędnych płaskich-2000 południk 21, układ wysoko ściowy-Kronsztadt 60

LEGENDA

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22

- drzewa do usunięcia

- proj. krawężnik betonowy 15x30

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Sep

- proj. kabel 0,4kV

- proj. słup oświetleniowy z wysięgnikiem

- elementy do demontażu

- proj. rura osłonowa

- proj. odcinek kanalizacji deszczowej

- proj. przykanalik z wpustem ulicznym

- proj. separator

BRANŻA SANITARNA

- proj. rura osłonowa A PS-160

- proj. rura osłonowa stalowa

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Przebudowa parkingu przy ulicy 
Dobrowolskiego w Płocku

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku Plan zagospodarowania

Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
07.2015 r. 1:500

Projektant PodpisRoman Wołowiec
upr. do proj. w specjalności instalacyjnej (elektr.)
nr MAZ/0457/ZOOE/06

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

Projektant Marcin Chyczewski
upr. do proj. w specjalności instalacyjnej (sanit.)
nr MAZ/0225/PWOS/07

BRANŻA
SANITARNA

Podpis







Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych 
nie wykazanych na mapie,które nie zostały odnalezione podczas 
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostały z
głoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

GEODETA UPRAWNIONY
(podpis nieczytelny)

inż. Andrzej Kozicki
Nr uprawnień 2063

Płock, dnia 15.04.2015
Oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,
który nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
inż. Andrzej Kozicki
09-400 Płock, ul. Kólewiecka 2
tel/fax 24 266-89-24, tel. kom. 601-314-527
akozicki@wp.pl

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: PŁOCKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146201_1-M. PŁOCK
OBRĘB: NR 0010-Podolszyce
POŁOŻENIE: ul. Dobrowolskiego
DZIAŁKA: NR wg zakresu
NR EWID. ZGŁOSZENIA: WGD-I.6640.302.2015

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

układ współrz ędnych płaskich-2000 południk 21, układ wysoko ściowy-Kronsztadt 60

- naw. z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

- naw. z kostki betonowej czarnej, gr. 8 cm

- tereny zielone

LEGENDA

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22

- drzewa do usunięcia

- proj. krawężnik betonowy 15x30

BRANŻA ELEKTRYCZNA
- proj. kabel 0,4kV

- proj. słup oświetleniowy z wysięgnikiem

- elementy do demontażu

- proj. rura osłonowa

- proj. odcinek kanalizacji deszczowej

- proj. przykanalik z wpustem ulicznym

BRANŻA SANITARNA

- proj. rura osłonowa A PS-160

BRANŻA DROGOWA

- naw. asfaltowa

- istn. sieć gazowa

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Budowa zatok parkingowych przy ulicy 
Dobrowolskiego w Płocku

wraz z przebudow ą odcinka sieci 
elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej

w ramach zadania pn.
"Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego w Płocku"

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku Plan zagospodarowania
Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
09.2015 r. 1:500

Projektant PodpisRoman Wołowiec
upr. do proj. w specjalności instalacyjnej (elektr.)
nr MAZ/0457/ZOOE/06

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

Projektant Marcin Chyczewski
upr. do proj. w specjalności instalacyjnej (sanit.)
nr MAZ/0225/PWOS/07

BRANŻA
SANITARNA

Podpis











Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych 
nie wykazanych na mapie,które nie zostały odnalezione podczas 
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostały z
głoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

GEODETA UPRAWNIONY
(podpis nieczytelny)

inż. Andrzej Kozicki
Nr uprawnień 2063

Płock, dnia 15.04.2015
Oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,
który nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
inż. Andrzej Kozicki
09-400 Płock, ul. Kólewiecka 2
tel/fax 24 266-89-24, tel. kom. 601-314-527
akozicki@wp.pl

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: PŁOCKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146201_1-M. PŁOCK
OBRĘB: NR 0010-Podolszyce
POŁOŻENIE: ul. Dobrowolskiego
DZIAŁKA: NR wg zakresu
NR EWID. ZGŁOSZENIA: WGD-I.6640.302.2015

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

układ współrz ędnych płaskich-2000 południk 21, układ wysoko ściowy-Kronsztadt 60

- naw. z kostki betonowej szarej (prostokąt), gr. 8 cm

- naw. z kostki betonowej czarnej (prostokąt), gr. 8 cm

- tereny zielone

LEGENDA

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22

- drzewa do usunięcia

- proj. krawężnik betonowy 15x30

BRANŻA ELEKTRYCZNA
- proj. kabel 0,4kV

- proj. słup oświetleniowy z wysięgnikiem

- elementy do demontażu

- proj. rura osłonowa

- proj. odcinek kanalizacji deszczowej

- proj. przykanalik z wpustem ulicznym

BRANŻA SANITARNA

- proj. rura osłonowa A PS-160

BRANŻA DROGOWA

- naw. asfaltowa

- pas o naw. z kostki betonowej szarej (prostokąt), gr. 8 cm
  rozdzielający miejsca postojowe

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin Jóźwiak
09-402 Płock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
NIP 774-303-78-43  REGON 14112436

Budowa zatok parkingowych przy ulicy 
Dobrowolskiego w Płocku

wraz z przebudow ą odcinka sieci 
elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej

w ramach zadania pn.
"Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego w Płocku"

Nazwa
inwestycji

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

Inwestor

Tytuł
rysunku Plan zagospodarowania
Projektant PodpisTomasz Holc

Asystent
projektanta

upr. do proj. w specjalności drogowej
nr LOD/0700/PWOD/07

Łukasz Jóźwiak Podpis

BRANŻA
DROGOWA

Data Skala Nr rysunku
09.2015 r. 1:500

Projektant PodpisRoman Wołowiec
upr. do proj. w specjalności instalacyjnej (elektr.)
nr MAZ/0457/ZOOE/06

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

Projektant Marcin Chyczewski
upr. do proj. w specjalności instalacyjnej (sanit.)
nr MAZ/0225/PWOS/07

BRANŻA
SANITARNA

Podpis


