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WYKAZ DOKUMENTACJI 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku" w 

ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka 

i ul. Korczaka" 
 

 1 . Projekty Budowlane: 

1.1 Rozbudowa ulicy Grabówka w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą (sieć 

kanalizacji deszczowej wraz z budową rowów, kanalizacji sanitarnej, sieć 

wodociągowa, oświetlenie uliczne, zasilanie przepompowni kanalizacji sanitarnej; 

1.2 Rozbudowa ulicy Korczaka na odcinku 4+673,80 km do 5+127,80 km drogi 

powiatowej nr 5220W w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej 

wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób 

poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu” (PGN). 

2 Projekty Wykonawcze: 

2.1 TOM I – Rozbudowa ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku – branża drogowa; 

2.2 TOM II – Budowa kładki rowerowej nad potokiem Rosica – branża mostowa; 

2.3 TOM III – Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej – branża sanitarna; 

2.4 TOM IV – Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego; 

2.5 TOM V – Przebudowa sieci teletechnicznej – branża telekomunikacyjna. 

2.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża drogowa, 

mostowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna. 

3 Projekt stałej organizacji ruchu – poglądowo. 

4 Decyzja Nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

24.05.2017 roku polegającej na rozbudowie ulicy drogi publicznej – ulicy Janusza 

Korczaka w Płocku na odcinku od 4+673,80 km  do 5+127,80 km drogi powiatowej nr 

5220W w ramach „Opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzenia rozwiązań 

komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi 

środkami transportu” (PGN) wraz z budową sieci uzbrojenia terenu oraz przebudową dróg 

innej kategorii i sieci uzbrojenia terenu – pismo znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KB; 

5 Decyzja Nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

24.05.2017 roku do projektu zamiennego na odcinku od 3+978,00 km do 4+673,80 km 

drogi powiatowej nr 5220W dla zadana pn.: „Rozbudowa ulicy Grabówka w Płocku wraz z 

brakującą infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej wraz z budową rowów, kanalizacji 

sanitarnej, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, zasilanie przepompowni kanalizacji 

sanitarnej) na odcinku od km 1+803 do km 2+706 i od km 2+706 i od km 2+838 do km 

4+472” – pismo znak: WRM-IV.6740.4.4.2017.KB; 


