
                                  Załącznik Nr 1 do Opisu 

WYKAZ DOKUMENTACJI 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: 

„Przebudowa Al. Kobylińskiego w Płocku” w zakresie przebudowy istniejącej 

zatoki postojowej i budowy ścieżki rowerowej. 

I etap – budowa ścieżki rowerowej w km drogi 50+392-50+679 

1 Projekt Budowlano – wykonawczy branży drogowej. 

2 Specyfikacje   Techniczna   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlanych   –   branża 

drogowa. 

3 Docelowa organizacja ruchu – poglądowo. 

4 Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 – alei Kobylińskiego w Płocku – na odcinku od 

km 50+402 do km 50+679 w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, która jest w trakcie 

wydawania. 

II etap – przebudowa istniejącej zatoki postojowej 

1. Projekt Budowlano – wykonawczy branży drogowej. 

2. Projekt Budowlano – wykonawczy branży instalacyjnej – oświetlenie uliczne. 

3. Specyfikacje   Techniczna   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlanych   –   branża 

drogowa i instalacyjna oświetlenia ulicznego. 

4. Docelowa organizacja ruchu – poglądowo. 

5. Czasowa organizacja ruchu – poglądowo. 

6. Badanie podłoża gruntowego.  

7. Przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia, pismo znak WRM-III.6743.665.2014.AD z dnia 

18.12.2014 r dotyczące zamiaru budowy zatoki parkingowej na drodze wojewódzkiej, 

przewidzianej do realizacji w pasie drogowym Al. Kobylińskiego w Płocku, na działce o 

nr ew. gr. 167/3 położonej w obrębie ew. nr 8 – Śródmieście , jednostce ew. Płock. 

8. Przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia, pismo znak WRM-III.6743.666.2014.AD z dnia 

18.12.2014 r dotyczące zamiaru budowy dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej oraz 

wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na 

działce budowlanej przewidzianej do realizacji w Płocku przy Al. Kobylińskiego na 

działce o nr ew. gr. 486/40 położonej w obrębie ew. nr 4 – Łukasiewicza , jednostce 

ew. Płock. 

9. Zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego, pismo znak WI-P.7843.2.15.2014.MG z dnia 

08.01.2015 r. w sprawie braku sprzeciwu na zgłoszenie dotyczące zamiaru budowy 

przyłącza kanalizacji deszczowej w liniach granicznych drogi wojewódzkiej nr 559 na 

odcinkach od km 50+546 do km 50+565 oraz od km 50+500 do km 50+593 w Al. 

Kobylińskiego w Płocku oraz wykonania robót budowlanych polegających na 

przebudowie sieci elektroenergetycznej (oświetlenia drogowego) w liniach granicznych 

drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 50+523 do km 50+643 w Al. 

Kobylińskiego w Płocku na nieruchomości położonej w miejscowości: Płock przy Al. 

Kobylińskiego nr ew. działki: 167/3 obręb nr 8 Śródmieście. 

 

 


