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DZIAŁ III SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ„ 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji umożliwiających wykonanie 

robót budowlanych z podziałem na 4 części: 

 

1) „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej - klasy „D”, Powstańców Styczniowych klasy „D”, 

i 8 Pułku Artylerii Lekkiej  klasy „L”, 

2) „Przebudowa ulicy Na Skarpie” - droga gminna, klasy „Z”. 

3) „Budowa ulicy Zbożowej” - droga gminna, klasy „L”, 

4) „Rozbudowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego” - droga gminna, 

     klasy „D”. 

2.  w zakresie:  

1) budowy/przebudowy jezdni,  

2) budowy/przebudowy chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów, 

3) budowy/przebudowy oświetlenia wraz z przyłączami do sieci, 

4) budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej,  

5) budowy/przebudowy sieci wodociągowej w ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej i w ul. Na 

Skarpie,  

6) budowy/przebudowy zatok postojowych, 

7) usunięcia kolizji na istniejących sieciach, 

8) budowy kanałów technologicznych w drogach publicznych lub uzyskanie zwolnienia z 

ich budowy. 

3. Nazwy i kody wg. Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne 

w zakresie projektowania. 

 

II. Przedmiot opracowania. 

 

1. Opis stanu istniejącego: 

Nawierzchnie istniejące są w złym stanie lub ich brak, brak kanalizacji deszczowej lub kanalizacja 

funkcjonuje jako ogólnospławna. Istniejące oświetlenie jest stare, wyeksploatowane, 

fragmentaryczne lub na linii napowietrznej energetycznej, dlatego należy wybudować nowe z 

uwzględnieniem nawiązania się do istniejących stacji i obwodów. Drogi wymienione w 

powyższych częściach wymagają budowy lub kompleksowej przebudowy ze względu na zły stan 

techniczny. Ponadto parametry techniczne projektowanych dróg należy dostosować do 

obowiązujących przepisów. Projektowane elementy drogowe należy dostosować do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Brak kanałów technologicznych w 

drogach. Układy drogowe w miarę możliwości dostosować do Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego wraz z uwzględnieniem pozyskania działek do 

poszczególnych pasów drogowych. 
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2. Zestawienie podstawowych danych i powierzchni:  

1. „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 Pułku 

Artylerii Lekkiej” – przebieg zgodnie z załączonym planem ulic:  

1) długość projektowanych odcinków drogowych: ul. Strzelecka – ok. 430 m, ulica 

Powstańców Styczniowych – ok. 260 m,  ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej – ok. 190 m, 

ulica Na Skarpie wraz z łącznikiem do ul Jasnej – ok. 350 m, ulica Zbożowa – ok. 200 

m, brakujący odcinek drogi od ulicy Żyznej, od km 0+303 do wylotu do rzeki Rosicy – 

ok. 150 m. 

2) powierzchnia jezdni chodników, zjazdów – ul. Strzelecka – ok. 5160 m2 m, ulica 

Powstańców Styczniowych – ok. 3120 m2,  ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej – ok. 2280 

m2, ulica Na Skarpie – ok. 4200 m2, ulica Zbożowa – ok. 2400 m2, brakujący odcinek 

drogi od km 0+303 do wylotu do rzeki Rosicy – ok. 1500 m2. 

3) oświetlenie uliczne ul. Strzelecka – ok. 430 m + ok. 50 m  zasilania ze stacji Trafo + 

140 m wymiany opraw  w ul. Ułańskiej, ulica Powstańców Styczniowych – ok. 260 m,  

ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej – ok. 190 m + 100 m nowego oświetlenia poza zakresem 

drogowym+150m wymiany opraw oświetleniowych, ulica Na Skarpie – ok. 350 m wraz 

z łącznikiem do ul. Jasnej + 4 odgałęzienia boczne po ok. 60 m i zasilanie – oświetlenie 

na odcinku ok. 200 m, ulica Zbożowa – ok. 200 m + wymiana opraw na odcinku ok. 

570 m, brakujący odcinek drogi od km 0+303 do wylotu do rzeki Rosicy – ok. 150 m, 

4) kanalizacja deszczowa – ul. Strzelecka – ok. 430 m, ulica Powstańców Styczniowych 

– ok. 260 m,  ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej – ok. 190 m, ulica Na Skarpie +łącznik – 

ok. 350 m, ulica Zbożowa – ok. 200 m, w brakującym odcinku drogi od km 0+303 do 

wylotu do rzeki Rosicy – jest wybudowana kanalizacja deszczowa. 

5) sieć wodociągowa - ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej – ok 195 m śr. fi 110 i ul. Na Skarpie 

– ok. 250 m śr. fi 160 

6) wykonanie odwiertów dla badań nawierzchni na głębokość co najmniej 2 m i dla budowy 

kanalizacji deszczowej w zależności od zaprojektowanej głębokości – ul. Strzelecka – 

ok. 8 szt, ulica Powstańców Styczniowych – ok. 4 szt,  ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 

– ok. 3 szt, ulica Na Skarpie – ok. 3 szt, ulica Zbożowa – ok. 4 szt, brakujący odcinek 

drogi od ulicy Żyznej, od km 0+303 do wylotu do rzeki Rosicy – ok. 2 szt. 

7) podział działek w celu regulacji pasa drogowego i dostosowanie do Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego - ul. Strzelecka – ok. 8 szt, ulica Powstańców 

Styczniowych – ok. 4 szt,  ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej – ok. 4 szt, ulica Na Skarpie 

– ok. 3 szt, ulica Zbożowa – ok. 4 szt, brakujący odcinek drogi od ulicy Żyznej, od km 

0+303 do wylotu do rzeki Rosicy – ok. 4 szt. 

 

3. Opis zakresu objętego projektem: 

3.1.W ramach zamówienia należy zaprojektować w pasach drogowych: 

1) rozbiórkę istniejących elementów dróg w niezbędnym zakresie (nawierzchni jezdni, 

zjazdów, chodników, zatok postojowych itp.); 

2) budowę/przebudowę jezdni, 

3) budowę/przebudowę zjazdów, chodników, zatok postojowych i ścieżki rowerowej w ul. 

Zbożowej, 

4) budowę/przebudowę oświetlenia, 

5) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 

6) budowę/przebudowę sieci wodociągowej w ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej i ul. Na Skarpie,  

7) budowę kanałów technologicznych w drogach publicznych lub uzyskanie zwolnienia z ich 

budowy, 

8) usunięcie kolizji, 

9) regulację wysokościową studzienek i kratek (włazy bezkołnierzowe), 
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10) odtworzenie trawników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót,  

11) oznakowanie docelowe ulic. 

 

3.2. W ramach zamówienia w zakresie oświetlenia ulicznego należy uwzględnić: 

1) W ramach budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 

Pułku Artylerii Lekkiej należy zaprojektować: 

− demontaż istniejącego oświetlenia przy ul. Strzeleckiej, dla całego zakresu 

opracowania, 

− montaż nowej szafy oświetleniowej SOT przy stacji transformatorowej S1-172 wraz 

z przeniesieniem istniejących obwodów oświetleniowych, nie podlegających 

demontażowi, 

− wyprowadzenie nowych obwodów oświetleniowych z szafy oświetleniowej SOT przy 

stacji transformatorowej S1-172 oraz z szafy oświetleniowej SOT przy stacji 

transformatorowej S1-1442 w kierunku nowego oświetlenia – dotyczy ul. 

Strzeleckiej i ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (oznaczono na mapce poglądowej kolorem 

brązowym na odcinku ok. 50 m), 

− przedłużenie/rozbudowę istniejących obwodów oświetleniowych przy ul. 

Strzeleckiej i ul. Powstańców Styczniowych, 

− wyprowadzenie nowego obwodu oświetleniowego z szafy oświetleniowej SOT przy 

stacji transformatorowej S1-172 do ul. Wyszogrodzkiej (linia napowietrzna), 

− budowę obwodu sterowniczego pomiędzy szafą oświetleniową SOT przy stacji 

transformatorowej S1-172 i szafą oświetleniową SOT przy stacji transformatorowej 

S1-1442, 

− budowę obwodu sterowniczego pomiędzy szafą oświetleniową SOT przy stacji 

transformatorowej S1-1442, a stacją transformatorową S1-33 (działka nr 218/86) 

z pozostawieniem zapasu w stacji S1-33, 

− budowę nowego, kablowego odcinka sieci oświetleniowej (poza zakresem 

drogowym), jako połączenie obwodu oświetleniowego przy ul. 8 Pułku Artylerii 

Lekkiej do oświetlenia drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła 

Włodkowica (linia napowietrzna na działce nr 218/82) (oznaczono na mapce 

poglądowej kolorem niebieskim na odcinku ok. 100 m), 

− wykonanie połączenia kablowego pomiędzy istniejącymi latarniami nr 1 i 2 (słupy 

aluminiowe) przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej w rejonie skrzyżowania z ul. 4 Pułku 

Strzelców Konnych, 

− nawiązanie się z istniejącą siecią oświetleniową ulic: Wyszogrodzkiej, Maneżowej, 8 

Pułku Artylerii Lekkiej, Strzeleckiej, Piłsudskiego, Powstańców Styczniowych oraz 

dróg na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica (linia napowietrzna), 

− wymianę istniejących ulicznych opraw oświetleniowych, sodowych na nowe typu 

LED na istniejących słupach aluminiowych (latarnie nr 1÷9), na odcinku ul. 8 Pułku 

Artylerii Lekkiej długości około 150 m – łącznie 9 pkt świetlnych, celem ujednolicenia 

przyjętych rozwiązań technicznych dla całej ulicy, 

− wymianę istniejących ulicznych opraw oświetleniowych, sodowych na nowe typu 

LED – na istniejących latarniach/słupach (nr 1, 1/1, 7, 8) w obrębie stacji 

transformatorowej S1-172 – łącznie 4 pkt. świetlne, 

− wymianę istniejących ulicznych opraw oświetleniowych, sodowych na nowe typu 

LED – na istniejących latarniach (nr 1÷6) przy ul. Ułańskiej – łącznie 6 pkt. 

Świetlnych (wymiany oznaczone na mapce poglądowej kolorem zielonym na 

odcinku ok. 140 m). 

2) W ramach przebudowy ulicy Na Skarpie należy zaprojektować: 

− wymianę istniejącej szafy oświetleniowej SOT przy stacji transformatorowej S1-47 

wraz z przeniesieniem istniejących obwodów oświetleniowych, nie podlegających 

demontażowi, 

− demontaż istniejącego oświetlenia dla całego zakresu opracowania, 

− wyprowadzenie nowych obwodów oświetleniowych z szafy oświetleniowej SOT j/w 

(działki nr 16/3, 18), w kierunku nowego oświetlenia, 

− demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlenia (poza zakresem drogowym), 

na odcinku ulicy około 200 m od skrzyżowania z łącznikiem w kierunku ul. Jasnej, 
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do wysokości działki nr 85/4, położonej przy ul. Na Skarpie – jako przedłużenie od 

głównego obwodu oświetleniowego (istniejące latarnie nr 8÷13), z nawiązaniem się 

do istniejącej latarni nr 22, 

− nawiązanie z istniejącą siecią oświetleniową ul. Na Skarpie, ul. Dobrzyńskiej, ul. 

Jasnej, 

− wymianę istniejącego oświetlenia (latarnie wraz z kablem zasilającym), poza pasem 

drogowym ul. Na Skarpie, na działkach nr 16/2 (latarnie nr 66 i 67), nr 22 (latarnie 

nr  8/1 i 8/2 – oświetlenie parkingu), nr 25/5 – (latarnie nr 10/1 i 10/2 – oświetlenie 

parkingu) – jako odgałęzienia od głównego obwodu oświetleniowego (wymiany i 

odgałęzienia oznaczone na mapce poglądowej kolorem zielonym 4x60 m + 200 m). 

 

3) W ramach budowy ulicy Zbożowej należy zaprojektować: 

− wymianę istniejącej szafy oświetleniowej SOT przy stacji transformatorowej 

S1-275 wraz z przeniesieniem istniejących obwodów oświetleniowych,  

− wyprowadzenie nowych obwodów oświetleniowych z szafy oświetleniowej SOT j/w, 

w kierunku nowego oświetlenia, 

− nawiązania z istniejącą siecią oświetleniową ul. Zbożowej, ul. Urodzajnej oraz 

Obwodnicy, 

− kompleksową wymianę istniejących ulicznych opraw oświetleniowych, sodowych na 

nowe typu LED na istniejących słupach, na odcinku ul. Zbożowej, od szafy 

oświetleniowej SOT - do ul. Wyszogrodzkiej oraz przy łączniku do al. Armii Krajowej, 

poza zakresem projektu drogowego (oznaczona na mapce poglądowej kolorem 

zielonym na odcinku ok. 570 m). 

 

4) W ramach rozbudowy drogi od ul. Żyznej do ronda Rotmistrza W. Pileckiego 

należy zaprojektować: 

− nową kablową sieć oświetleniową, powiązaną (kontynuacja) z zaprojektowaną siecią 

oświetleniową, objętą istniejącym opracowaniem projektowym pn.: „Zespół 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Budynek nr 4, 5, 6, 7, przedszkole i droga 

od ul. Żyznej do ronda Armii Krajowej – Oświetlenie ulic”. 

 

Ponadto w każdym temacie, zakresy rzeczowe projektowanych sieci oświetleniowych powinny 

obejmować, poza ścisłym zakresem opracowania drogowego, także konieczność zapewnienia 

funkcjonalności i spójności przyjętych rozwiązań technicznych w obrębie sieci istniejącej na tym 

obszarze miasta, zarówno w kontekście zasilania, sterowania, funkcjonalności, jak i jej 

przydatności dla uczestników ruchu drogowego. Dobór nowych opraw w ramach wymiany 

istniejących opraw sodowych na nowe typu LED, wykonać w oparciu o obliczenia parametrów 

świetlnych – natężenia, luminancji i równomierności strumienia świetlnego. 

 

III. Zakres zamówienia. 

Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności: 

1. sporządzenie: 

1) projektów budowlanych z podziałem na następujące elementy: projekt zagospodarowania 

działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany, wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo 

budowlane oraz projekty techniczne. Projekty należy sporządzić w branży: drogowej, 

instalacyjnej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej i budowy/przebudowy sieci 

wodociągowej, oświetlenia ulicznego, usunięcia występujących kolizji, budowy kanałów 

technologicznych w drogach publicznych (jeżeli nie zostanie uzyskane zwolnienie z ich 

budowy) uwzględniających specyfikę robót budowlanych i wytyczne Zamawiającego. 

Projekty techniczne winny określać rodzaj i zakres robót budowlanych w zakresie 

umożliwiającym wykonanie robót i być pomocne w przeprowadzeniu przetargu na roboty 

budowlane. Projekty winny zawierać uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami, 

2) projektu stałej organizacji ruchu (wraz z uzgodnieniami), 

3) projektu nasadzeń (w przypadku konieczności wycinki drzew i/lub krzewów) w ramach 

rekompensaty ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych. Uwaga: Projekty w 
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zakresie związanym z terenami zielonymi należy uzgodnić z Ogrodnikiem Miasta Płocka 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2015 roku. 

4) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

5) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w układzie kosztorysowym; kosztorys należy 

opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 1700 

/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad 

gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg 

wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock. 

6) informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2. uwzględnienie w opracowaniu regulacji istniejących studni, włazów i skrzynek 

zaworów urządzeń podziemnych pod względem wysokościowym do 

przebudowanych nawierzchni chodników, zjazdów i miejsc postojowych; 

3. dokonanie oceny stanu istniejącego nawierzchni i opracowanie warstw nowych konstrukcji 

wraz z uzgodnieniem przez  Zamawiającego,    

4. dostosowanie wysokościowe projektowanych elementów do otaczającego terenu;  

5. dokonanie wszelkich niezbędny uzgodnień, w tym również z Zamawiającym.  

6. stosowanie w opracowaniach materiałów wskazanych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta 

w tym materiałów zgodnych z „Płockim katalogiem mebli miejskich” i wskazanych ewentualnie 

w innych katalogach. Katalog jest dostępny na stronie: http://rozwojmiasta.plock.eu.    

7. uzyskanie warunków technicznych lub zamiennych (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

wytycznych i opinii do projektowania od odpowiednich jednostek opiniujących i 

uzgadniających, 

8. dokumentacja nie może zawierać nazw własnych użytych materiałów i technologii zgodnie z 

przepisami UZP, 

9. inwentaryzację istniejącej sieci oświetleniowej i pozostałej sieci w granicach opracowania, 

10. dokonanie sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiednich specjalnościach – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

11. uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych, 

12. uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzji ZRID), lub, o ile zajdzie taka konieczność zgłoszenie 

robót budowlanych właściwemu organowi administracji budowlanej i uzyskanie jego 

akceptacji, 

13. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami 

oraz oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz, 

że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

IV. Wymagania stawiane dokumentacji. 

1. Opracowanie projektowe powinno być sporządzone w szacie graficznej zapewniającej 

czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. 

2. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy opracować dla każdego zakresu oddzielnie 

np.: roboty rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnie itp. W kosztorysach należy uwzględnić prace 

towarzyszące (w tym geodezyjne: wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą). 

3. Dokumentację projektową należy wykonać i przekazać w czterech egzemplarzach w 

formie papierowej wraz z dokumentacją badań nawierzchni, bioz i Specyfikacjami 

technicznymi dla poszczególnych branży z wyjątkiem kosztorysów, które należy wykonać w 

jednym egzemplarzu. Następne egzemplarze mogą być wykonane odpłatnie w cenie 

kosztów powielania. 

http://rozwojmiasta.plock.eu/
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4. Cała dokumentacja, łącznie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi dodatkowo zostanie 

przekazana w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD w następujących wersjach: 

a. wersja nieedytowalna – w formie dokumentów skanowanych/skonwertowanych do plików 

o niezmiennym formacie *.pdf; 

b. wersja edytowalna w formatach: rysunki – *.dwg, *.dxf, opisy – *.docx, *.xlsx, 

kosztorysy – *.ath, *.xlsx. 

V. Obowiązki wykonawcy. 

1. Podstawowe obowiązki oraz prawa Wykonawcy dokumentacji projektowej określa Ustawa z 

dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”.   

2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego dokumentacją projektową 

własnym staraniem i na własny koszt, aby uniknąć nieprawidłowości w wycenie. 

3. Wszelkie materiały wyjściowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia 

Wykonawca opracowania.  

4. Wymaga się, aby Wykonawca projektu powiadomił właścicieli urządzeń obcych znajdujących 

w ciągu projektowanej drogi o ewentualnych przebudowach tych sieci w ramach usunięcia 

kolizji, zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.  

5. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

uzyskanych decyzji (np. pozwolenia na budowę), dokonanych podczas wykonywania robót 

budowlanych, zobowiązuje się Wykonawcę dokumentacji projektowej do potwierdzenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy Prawo budowlane.  

6. Projektant zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności: 

1) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

3) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

4) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

5) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 

6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 

8) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

9) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, 

10) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

11) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

12) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na 

tym zarządzaniem,  

13) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, 
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14) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, 

15) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

16) zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: 

Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, 

przebudowy i remontów dróg i zarządzeniem nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka z 

dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych 

i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg, 

17) zarządzeniem nr 1700 /2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w 

sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg 

publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock. 

18)  zarządzeniem Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu 

do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod 

względem plastycznym 

19) zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2015 r. w 

sprawie: wprowadzenia zasad opracowywania, opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz 

projektów związanych z terenami zieleni na obszarze Gminy Miasta Płocka, 

20)  zarządzeniem Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do 

projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w 

zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock. 

21)  Zarządzeniem Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji wykonania 

prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w 

wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, 

elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową 

urządzeń uzbrojenia podziemnego.  

 

Sporządziła:  

Izabela Cijarska 


