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Miejski Zarząd Dróg

w/m

dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych
i rhztopowych z ulicy Norbertańskiej (wewnętrznej przy ZOO)
zlokalizowanej na dz. nr ew. 967/3 obr. 0009 Wyszogrodzka oraz z terenu
projektowanego parkingu przy ul. Norbertańskiej, zlokalizowanego na dz.
nr ew. 852 i 855/1 - obr. 0010 Podolszyce.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2019 r. w sprawie wydania warunków technicznych
na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu w/w inwestycji, Wydział Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, informuje, iż:

1. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania
i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką
planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr
2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie:
"Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto
Płock", zmienionego Zarządzeniem nr 4348/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
28 czerwca 2018 roku. Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miasta
Płocka www.plock.eu (Iink: http://dane.plock.eu/bip/ /dane/zarzadzenia/viij2797 _16.pdf),

2. wody opadowe i roztopowe z w/w działek należy retencjonować i zagospodarować
w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich,

3. w przypadku budowy zbiornika chłonno - odparowującego o wymiarach do 500 m?
i głębokości do 2 m. należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym
w Płocku. Zbiornik o większych wymiarach wymagał będzie uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego w Zarządzie Zlewni we Włocławku,

4. wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu przed zrzutem do zbiornika retencyjnego
należy oczyścić, zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla
środowiska wodnego,

5. zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji
deszczowej,
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6. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanego przyłącza
należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci
i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka,

7. projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy uzgodnić w Referacie Polityki
Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta przed złożeniem
wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia lub zgodnie z procedurą art. 29a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

8. warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie
zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor zobowiązany jest wystąpić
z wnioskiem o wydanie nowych warunków.

Otrzymują:
1. Adresat
2. WRM.III-ZP. a/a

Opracował Przemysław Malinowski

2


