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budow ą zatok parkingowych oraz przebudow ą sieci 
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w ramach zadania pn. 

„Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego w Płocku” 
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do projektu nasadze ń zastępczych  
 

1. Podstawa opracowania i materiały wyj ściowe  

- Umowa nr 78/MZD/U/2014 z dnia 18.09.2014 r., 

- Mapa dc projektowych w skali 1:500, 

- „Dokumentacja badań podłoża gruntowego”, GEOWIERT, listopad 2014, 

- Inwentaryzacja własna, dokumentacja fotograficzna, 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j. z późn. 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43, poz. 430 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. 

zmianami), 

- Zarządzenie Nr 581/11Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji 

prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka, 

- Zarządzenie Nr 610/11Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w 

wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych itp., 

- Zarządzenie Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i 

remontów dróg (oraz zarządzenie zmieniające nr 1867/2012 z dnia 4 lipca 2012), 

- Zarządzenie Nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: 

wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń 

uzbrojenia podziemnego. 

 

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadze ń zastępczych w ramach 

rekompensaty ekologicznej  w związku z przebudow ą drogi – ulicy Dobrowolskiego – 

wraz z budow ą zatok parkingowych  w ramach zadania pn. „Przebudowa parkingu przy 

ulicy Dobrowolskiego w Płocku”.  

Inwestorem zadania jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1 

reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock. 
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Zakres robót obejmuje: 

- rozbiórkę istniejących nawierzchni i obramowań, 

- wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją,  

- wykonanie wykopów pod projektowane warstwy konstrukcyjne, 

- wykonanie obramowania oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- ułożenie nowych nawierzchni z kostki betonowej, 

- wykonanie terenów zielonych oraz docelowego oznakowania. 

 

3. Lokalizacja inwestycji  

Roboty zlokalizowane będą w granicach ewidencyjnych miasta Płocka, na terenie 

osiedla „Międzytorze”.  

Wykaz działek objętych inwestycją: w granicach pasa drogowego ulicy 

Dobrowolskiego: 90/8; 90/4; 90/9; 89/1; 90/6; 1205 (właściciel – Gmina Płock) oraz poza 

pasem drogowym: 1209 (zarządzający – Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku, 

ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock). 

 

4. Charakterystyka stanu istniej ącego  

 Opracowaniu podlega odcinek ulicy Dobrowolskiego od skrzyżowania z aleją 

Piłsudskiego do miejsca rozwidlenia ulicy w kierunku wschodnim i zachodnim. 

Ulica na odcinku podlegającym opracowaniu posiada jezdnię szerokości 6mb o 

nawierzchni asfaltowej. Po zachodniej stronie ulicy znajduje się chodnik szerokości 1,5mb o 

nawierzchni z kostki betonowej szarej. W północnej części występuje rozwidlenie jezdni w 

kierunkach wschodnim i zachodnim. 

Na odcinku ok 40mb w przekroju poprzecznym ulica posiada dwie jezdnie szer. 6,0m 

oddzielone terenem zielonym. 

Wzdłuż ulicy zlokalizowany jest utwardzony plac o nawierzchni betonowej, oddzielony 

od jezdni pasem zieleni szer. ~3,0m, w którym rosną drzewa (topole). 

Na posesji po wschodniej części placu zlokalizowany jest budynek handlowo-usługowy. 

 

5. Projektowane rozwi ązania  

 Roboty obejmują przebudowę ulicy Dobrowolskiego na odcinku długości ok 40mb.  

W związku z planowaną budową zatok parkingowych przewiduje się likwidację jezdni 

wschodniej na odcinku 30mb. Ruch pojazdów poprowadzony zostanie jezdnią zachodnią. 

Przewiduje się korektę geometrii łuków na załamaniach jezdni w planie. 

 Roboty obejmują także budowę zatok parkingowych w pasie drogowym ulicy 

Dobrowolskiego. Nowe stanowiska postojowe przewiduje się wykonać o nawierzchni z 
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kostki betonowej koloru grafitowego (prostokąt) gr. 8cm w ilości: 32 stanowisk o wym. 

4,50(4,75)x2,5m (prostopadle do drogi manewrowej) oraz 12 stanowisk o wym. 6,0x2,5m 

(równolegle do drogi manewrowej), a także 3 stanowiska o wymiarach 4,5(4,75)x3,6m (dla 

osób niepełnosprawnych). Stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych zostały 

zlokalizowane prostopadle do chodnika. 

 Nawierzchnia części manewrowej zatoki o szer. 5,0m – z kostki betonowej koloru 

szarego (prostokąt) gr. 8cm. Stanowiska postojowe zostaną wyznaczone za pomocą pasów 

z kostki betonowej koloru szarego (prostokąt) gr. 8cm. 

 Dojazd do zatok parkingowych odbywać się będzie dwoma istniejącymi zjazdami 

publicznymi, które w ramach robót przewiduje się przebudować. 

 Zatoki obramowane zostaną krawężnikiem betonowym 15x30cm oraz 

najazdowym 15x22cm na ławie betonowej. 

 

6. WYCINKA ORAZ NASADZENIA ZAST ĘPCZE 

 Opracowanie przewiduje usunięcie 22 sztuk drzew (głównie topoli) kolidujących z 

lokalizacją zatok parkingowych, a także ograniczających widoczność w rejonie zjazdów i 

skrzyżowań. Drzewa do wycinki zlokalizowane są na działkach 90/4; 90/9 i 1205 (właściciel 

– Gmina Płock). 

  

Zestawienie drzew do wycinki (wg rys. nr 3): 

Lp. Gatunek drzewa Obwód [cm] 
(na wys. 1,3m) 

Nr ewid. działki  

1 topola 135 90/4 
2 topola 150 90/4 
3 topola 98 90/4 
4 jesion 34 90/4 
5 topola 120 90/4 
6 topola 50 90/4 
7 topola 64 90/9 
8 topola 127 90/9 
9 topola (2 pnie) 141,187 90/9 
10 topola 114 90/9 
11 topola 118 90/9 
12 topola 48 90/4 
13 topola 55 90/4 
14 topola 18 1205 
15 topola (2 pnie) 71, 56 1205 
16 topola 53 1205 
17 śliwa ałycza 52 1205 
18 klon 43 1205 
19 śliwa ałycza (5 pni) 34/38/29/23/25 1205 
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20 topola (2 pnie) 35/46 90/9 
21 klon (2 pnie) 38/28 1205 
22 śliwa ałycza 48 1205 
 

 W związku z wycinką drzew, planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych w 

ramach rekompensaty ekologicznej.  

 W związku z brakiem miejsca dla wykonania nasadzeń w pasie drogowym ulicy 

Dobrowolskiego oraz zgodnie z wytycznymi Inwestora opracowanie przewiduje lokalizację 

nasadzeń w  pasie drogowym Trasy Ks. J. Popiełuszki w Płocku wzdłuż istniejącej ścieżki 

rowerowej na odcinku od km 63+072 do km 62+167 (wg rys. nr 3). 

   

 W ramach nasadzeń opracowanie przewiduje posadzenie 22 sztuk klonów 

zwyczajnych (Acer platanoides)  w rozstawie 5mb (wg rys. nr 3). 

  

 W ramach inwestycji na terenach określonych jako „tereny zielone” przewiduje się 

wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną (humus) gr. 10cm wraz z obsianiem terenu 

trawą – nasiona w ilości ~4kg/100m2.  

 Teren należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównać. Powierzchnia 

trawników powierzchnia być obniżona w stosunku do górnej powierzchni projektowanych 

krawężników i obrzeży o 3-5cm. 

 

………………………………….. 
Tomasz Holc 

upr. nr LOD/0700/PWOD/07 
 



Rys. nr 1a
Plan orientacyjny

skala 1:10000
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Rys. nr 1b
Plan orientacyjny

skala 1:10000



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

- element do demontażu

- element do rozbiórki

- proj. rura osłonowa dwudzielna typu INTEGRA
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