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WYKAZ DOKUMENTACJI     Załącznik nr 2 do SIWZ 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: 

„Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju 

systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – Etap II” w zakresie 

„Przebudowy skrzyżowania ulicy Łukasiewicza z ul. Tysiąclecia i budową 

ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Tysiąclecia i 

Mickiewicza”  

I. Ciąg Tysiąclecia Mickiewicza 

1 Projekt Budowlany wielobranżowy TOM I, część 1 i 2, 

2 Projekt Budowlany sanitarny, 

3 Projekt Wykonawczy – Branża drogowa, 

4 Projekt Wykonawczy - Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, 

5 Projekt Wykonawczy - Branża sanitarna - kanalizacja sanitarna i wodociąg, 

6 Projekt Wykonawczy - Branża elektryczna – przebudowa sieci oświetlenia 

ulicznego, 

7 Projekt Wykonawczy - Branża elektryczna – przebudowa linii SN i NN, 

8 Projekt Wykonawczy - Branża elektryczna – zasilanie wiat, 

9 Projekt Wykonawczy - Branża elektryczna –przebudowa sygnalizacji świetlnej 

na ciągu ulic Tysiąclecia Mickiewicza i koordynacja sygnalizacji świetlnej, 

10 Projekt Wykonawczy - Branża   teletechniczna   –   Przebudowa   i   

zabezpieczenie   sieci teletechnicznej, 

11 Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 

12 Specyfikacja   Techniczna   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlanych   –   

branża drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, 

13 Wersja edytowalna – dwg i WORD, 

14 Decyzja Nr 1/2017 z dnia 04.05.2017 r. znak WRM-IV.6740.4.1.2017.MJ. o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi 

publicznej ulicy Tysiąclecia w Płocku – drogi powiatowej nr 5210W na odcinku od 

km 0+000,00 do km 0+800,00 o długości l=800 mb i ulicy Adama Mickiewicza w 

Płocku – drogi powiatowej nr 5210W na odcinku od km 0+986,50 do km 2+016,00 

o długości l=1 029,5 mb , 

15 Decyzja Nr 100/P/2017 z dnia 03.08.2017 r. znak WI-P.7821.55.1.2017.BW 

umarzająca postępowanie odwoławcze w sprawie zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ulicy Tysiąclecia w 

Płocku – drogi powiatowej nr 5210W na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00 

o długości l=800 mb i ulicy Adama Mickiewicza w Płocku – drogi powiatowej nr 

5210W na odcinku od km 0+986,50 do km 2+016,00 o długości l=1 029,5 mb , 
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II. Ulica Wolskiego – zakres do 100 m 

1. Projekt Budowlany drogowy, 

2. Projekt Budowlany sanitarny - kanalizacja deszczowa, 

3. Projekt Wykonawczy – Branża drogowa, 

4. Projekt Wykonawczy - Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, 

5. Decyzja Nr 14/2017 z dnia 04.05.2017 r. znak WRM-

IV.6740.4.13.2014.MJ. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na rozbudowie drogi publicznej – drogi gminnej nr 520090W, 

klasy L, ul. Zygmunta Wolskiego, na odcinku od km 0+000 do km 0+625,61. 

 

III. Skrzyżowanie ulicy Tysiąclecia z ul. Bielską i Mickiewicza 

1. Plan zagospodarowania 

2. Projekt Budowlany, 

3. Projekt Wykonawczy Etap 2 – Branża drogowa, zieleń, 

4. Decyzja Nr 177/P/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku o zezwoleniu 

na realizację      inwestycji   drogowej   polegającej   na   Rozbudowie   

ul.   Bielskiej   w   Płocku   na odcinku od skrzyżowania ulic Bielska – 

Jachowicza – Kobylińskiego do granicy miasta Płocka (km od 12+355 do 

km 17+201 drogi krajowej nr 60) – pismo znak                            WI-

P.7820.1.2.2015.MG; 

5. Decyzja Nr 47/P/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku o zmianie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 177/P/2015 z dnia 13 

listopada 2015 – pismo znak WI-P.7820.1.1.2016.MG; 

 

 


