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WYKAZ DOKUMENTACJI 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU RADZIWIE W PŁOCKU”  

– UL. KOLEJOWA I UL. KRAKÓWKA 
 

 1 . Projekty wykonawcze – Przebudowa ul. Kolejowej (DK Nr 62) od ulicy Portowej do ulicy 

Kutnowskiej w Płocku:  

1.1 Branża drogowa; 

1.2 Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa; 

1.3 Branża elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne; 

1.4 Branża elektroenergetyczna – usunięcie kolizji; 

1.5 Branża teletechniczna – przebudowa sieci teletechnicznej; 

1.6 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne; 

1.7 Opinia geotechniczna. 

2 Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu – Przebudowa ul. Kolejowej (DK Nr 62) od 

ulicy Portowej do ulicy Kutnowskiej w Płocku – poglądowo – projekty straciły ważność. 

3 Projekty Wykonawcze – „Rozbudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą na 

osiedlu Radziwie w Płocku: 

3.1 Branża drogowa; 

3.2 Branża elektroenergetyczna – Oświetlenie uliczne; 

3.3 Branża sanitarna – sieć kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu i budową 

zbiornika retencyjnego ZR7; 

3.4 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;  

4 Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu –Rozbudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą 

infrastrukturą na osiedlu Radziwie w Płocku. 

5 Decyzja Nr 13/P/2016 o pozwoleniu na budowę z dnia  04.03.2016, znak WI-

P.7840.1.12.2015.MK dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w pasie 

drogowym drogi krajowej nr 62 (ul. Kolejowa) od  km 116+960 do km 118+464,5 wraz z 

odcinkiem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 575 (ul. Kościelnej) od km 0+000 do 

km 0+035 w Płocku”– pismo znak: WI‑P.7840.1.12.2015.MK – zgłoszenie rozpoczęcia 

nastąpiło w dniu 19.03.2019 r. wpis w dziennik budowy; 

6 Zgłoszenie „Przebudowy drogi krajowej nr 62 w istniejącym pasie drogowym od km 

116+722 do km 118+495,5 wraz z odcinkiem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej  nr 

575 od km 0+000 do km 0+035 w Płocku – pismo znak: WI‑P.7843.1.4.2016.MK – 

rozpoczęcie nastąpiło w dniu 21.03.2019 r. wpis w dziennik budowy; 

7 Zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonania robót budowlanych 

polegających na remoncie sieci oświetlenia ulicznego, przebudowie dróg w zakresie  

skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi oraz przebudowie sieci telekomunikacyjnej, 

elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego, przewidzianych do realizacji 

przy ul. Kolejowej, ul. Ogrodowej, ul. Popłacińskiej, ul. Zielonej, ul. Cichej i ul. Spokojnej w 

Płocku – pismo znak: WRM‑IV.6743.124.2016.AD – rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 

21.03.2019 r. - wpis w dziennik budowy; 
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8 Decyzja Nr 11/2015 z dnia 31.08.2015, znak WRM-IV.6740.4.12.2015.MJ zezwalająca na 

realizację inwestycji drogowej – drogi publicznej ulicy Krakówka w Płocku – drogi gminnej 

nr 520019W klasy L, na odcinku od km. 0+527 do km 0+672 o długości l=145 mb oraz 

drogi technicznej o długości l = 407 mb wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą: 

oświetleniem, kanalizacją deszczową, przebudową istniejącego rowu melioracyjnego, 

likwidacją części rowu melioracyjnego oraz budową zbiornika retencyjnego; 


