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N 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 uprawnie ń 2063

Płock, dn. 04.11.2015 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 0008-Śródmieście
POŁOŻENIE: ul. Sienkiewicza
DZIAŁKA: NR wg zakresu
NR EWID. ZGŁOSZENIA: WGD-I.6640.1113.2015

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

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

LEGENDA
- granice ewidencyjne działek

- granice pasa drogowego ul. Sienkiewicza

- krawężnik betonowy wystający 15x30cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

- obramowanie miejsca dla drzewa kostką bazaltową 7/9cm

- płytki chodnikowe z wypustkami, pas szer. 70cm

- nawierzchnia chodników - płyty bet. chodnikowe 50/50/7
  opaski wokół jezdni i budynków - kostka granitowa 9/11, 7/9

- nawierzchnia zjazdów - kostka granitowa 9/11

- zieleń

- krawężnik granitowy 15x25cm (wystający)

- krawężnik granitowy 15x25cm (obniżony)

- nawierzchnia chodników - kostka bet. (prostokąt), gr. 8cm

- nawierzchnia zjazdów - kostka bet. (prostokąt), gr. 8cm

- obramowanie miejsca dla drzewa kostką granitową 9/11cm

UWAGA
Rodzaje układania nawierzchni wraz ze szczegółami rozwiązań 
wg rysunków nr 3 i 4.

- obrzeże betonowe 8x30cm

- działka objęta robotami

- rury ochronne dwudzielne fi110mm

Jednostka
projektowa

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

Przebudowa chodników i zjazdów 
przy ulicy Sienkiewicza w Płocku

(odcinek Misjonarska - Bielska)

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
01.2016 r. 1:500

Sprawdzający Anna Woźniak
upr. nr 15/83BRANŻA

DROGOWA

Podpis
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krawężnik kamienny 15x25
na ławie betonowej

kostka granitowa 9/11 (4-5 rzędów)
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

kostka granitowa 9/11
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

kostka granitowa 7/9
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

kostka granitowa 7/9
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

krawężnik kamienny 15x25

płyty betonowe chodnikowe szare 50/50/7
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

element budynku
(schody, kolumny, słupy, itp)

ZJAZDCHODNIK

Wzór uk ładania nawierzchni nr 1

krawężnik kamienny 15x25
na ławie betonowej

kostka granitowa 9/11 (4-5 rzędów)
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

płyty betonowe chodnikowe szare 50/50/7
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

Obramowanie drzewa (wariant  1)

kostka granitowa 9/11 (3 rzędy)
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

krawężnik kamienny 15x25
na ławie betonowej

kostka granitowa 9/11 (4-5 rzędów)
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

płyty betonowe chodnikowe szare 50/50/7
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

CHODNIK

Obramowanie drzewa (wariant  2)

CHODNIK

kostka granitowa 9/11 (ilość rzędów uzależniona od lokalizacji drzewa)
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

Uwaga: wymiar miejsc (pól) dla drzew - 2,0x2,0m (w przypadku drzew o średnicy <20cm dopuszcza się zastosowanie pól 1,5x1,5m)

krawężnik kamienny 15x25
na ławie betonowej

kostka granitowa 9/11 (4-5 rzędów)
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

płyty betonowe chodnikowe szare 50/50/7
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

Obramowanie wokó ł elementów infrastruktury technicznej

CHODNIK

kostka granitowa 7/9
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

Jednostka
projektowa

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

Przebudowa chodników i zjazdów 
przy ulicy Sienkiewicza w Płocku

(odcinek Misjonarska - Bielska)

Nazwa
inwestycji

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

Inwestor

Tytuł
rysunku Wzory układania nawierzchni (1)

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
01.2016 r. 1:20 3

Sprawdzający Anna Woźniak
upr. nr 15/83BRANŻA

DROGOWA

Podpis



ZJAZDCHODNIK

kostka bet. grafitowa,
prostokąt 10x20cm, gr. 8cm

ZJAZDCHODNIK

Wzór uk ładania nawierzchni nr 2
kostka bet. grafitowa,
prostokąt 10x20cm, gr. 8cm
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

kostka bet. szara,
prostokąt 10x20cm, gr. 8cm
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

krawężnik betonowy szary 15x30
na ławie betonowej

krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22
na ławie betonowej

obrzeże betonowe szare 8x30cm
na podcypce cem.-piaskowej 5cm

Obramowanie drzewa

CHODNIK

kostka bet. szara,
prostokąt 10x20cm, gr. 8cm
na podsypce cem.-piaskowej 3-5cm

krawężnik betonowy szary 15x30
na ławie betonowej

kostka bazaltowa 7/9
na ławie betonowej

Jednostka
projektowa

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

Przebudowa chodników i zjazdów 
przy ulicy Sienkiewicza w Płocku

(odcinek Misjonarska - Bielska)

Nazwa
inwestycji

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

Inwestor

Tytuł
rysunku Wzory układania nawierzchni (2)

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
01.2016 r. 1:20 4

Sprawdzający Anna Woźniak
upr. nr 15/83BRANŻA

DROGOWA

Podpis



krawężnik bet. 15x30
na ławie bet. C12/15 z oporem naw. z kostki betonowej, gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15cm
warstwa z pospółki, gr. 15cm

±0,00
+0,10
+0,09

2% +0,13

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem. piask.

Przekrój A-A
skala 1:50

-0,02 (0,03)

istn. ściek przykrawężnikowy

krawężnik bet. 15x30
na ławie bet. C12/15 z oporemnaw. z kostki betonowej, gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15cm
warstwa z pospółki, gr. 15cm

±0,00+0,06
+0,05

1-2%

-0,02 (0,03)

istn. ściek przykrawężnikowyściana budynku/
cokół ogrodzenia/
obrzeże betonowe 8x30

Przekrój B-B
skala 1:50

krawężnik bet. 15x30
na ławie bet. C12/15 z oporemnaw. z kostki betonowej, gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15cm
warstwa z pospółki, gr. 15cm

±0,00+0,06
+0,05

1-2%

-0,02 (0,03)

istn. ściek przykrawężnikowyściana budynku/
cokół ogrodzenia/
obrzeże betonowe 8x30

Przekrój C-C
skala 1:50

kostka bazaltowa 7/9cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik kamienny (obniżony) 15x25
na ławie bet. C12/15 z oporemnaw. z płyt bet. chodnikowych 50/50/7 + wypełnienie kostką granitową 9/11 (7/9)

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 20cm
stabilizacja kruszywa naturlanego cementem Rm=1,5MPa, gr. 15cm

±0,00+0,02
+0,01

1-2%

-0,02 (0,03)

istn. ściek przykrawężnikowy

Przekrój D-D
skala 1:50

dowiązanie wysokościowe
do istn. rzędnych terenu

dowiązanie wysokościowe
do istn. rzędnych terenu

dowiązanie wysokościowe
do istn. rzędnych terenu

krawężnik kamienny (obniżony) 15x25
na ławie bet. C12/15 z oporem

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15cm
warstwa z pospółki, gr. 15cm

±0,00 +0,02
+0,01

1-2%

-0,02 (0,03)

istn. ściek przykrawężnikowy
ściana budynku/
cokół ogrodzenia/
obrzeże betonowe 8x30

Przekrój E-E
skala 1:50

dowiązanie wysokościowe
do istn. rzędnych terenupłytki z wypustkami (żółte), gr. 5cm

krawężnik kamienny (obniżony) 15x25
na ławie bet. C12/15 z oporem

naw. z płyt bet. chodnikowych 50/50/7 + wypełnienie kostką granitową 9/11 (7/9)

Jednostka
projektowa

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

Przebudowa chodników i zjazdów 
przy ulicy Sienkiewicza w Płocku

(odcinek Misjonarska - Bielska)

Nazwa
inwestycji

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

Inwestor

Tytuł
rysunku Przekroje normalne

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
01.2016 r. 1:50 5

Sprawdzający Anna Woźniak
upr. nr 15/83BRANŻA

DROGOWA

Podpis



Szczegó ł A
skala 1:20

krawężnik kam. 15x25

ława bet. C12/15 z oporempodsypka
cem.-piask., gr. 5cm

-0,02

+0,06
+0,05

Szczegó ł B
skala 1:20

±0,00

+0,02

+0,01

ława bet. C12/15 z oporem

podsypka
cem.-piask., gr. 5cm

obrzeże bet. 8x30

Szczegó ł C
skala 1:20

podsypka cem.-piask., gr. 5cm

±0,00
+0,05

istn. ściek
przykrawężnikowy

Szczegó ł D
skala 1:20

ława bet. C12/15

±0,00 ±0,00

kostka bazaltowa 7/9cm

±0,00
istn. ściek

przykrawężnikowykrawężnik kam. 15x25

Jednostka
projektowa

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

Przebudowa chodników i zjazdów 
przy ulicy Sienkiewicza w Płocku

(odcinek Misjonarska - Bielska)

Nazwa
inwestycji

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

Inwestor

Tytuł
rysunku Szczegóły konstrukcyjne

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
01.2016 r. 1:20 6

Sprawdzający Anna Woźniak
upr. nr 15/83BRANŻA

DROGOWA

Podpis




















































