
Zarządzenie Nr 581/11

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 22 czerwca 2011 roku 

w  sprawie:   Wprowadzenia  zasad  gospodarki  materiałami  rozbiórkowymi pochodzącymi  z 
inwestycji  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Płock,   w  pasach  drogowych  ulic 
Miasta Płocka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984,  Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 
172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. Z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 
40 poz. 230 ), art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. 
Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianą: Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 
2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 
101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 
poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ), ustawy z dnia 27 kwietnia 2010r. 
o odpadach ( j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243, ze zmianą: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 145 ) 
oraz §10 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 
118/11 z dnia 27 stycznia 2011r., zmienionego zarządzeniem Nr 258/2011 z dnia 18 marca 
2011r. zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się zasady gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji pro-
wadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka , opisane w za-
łączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Rozwoju  i 
Inwestycji.

§3
Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2012 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia

Prezydenta Miasta Płocka 

Nr 581/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. 

Zasady gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z 

inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach 

drogowych ulic Miasta Płocka

Pojęcie  to  dotyczy  materiałów  pozyskiwanych  podczas  realizacji  inwestycji  w 

pasach drogowych (inwestycji drogowych) prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

Elementami podlegającymi rozbiórce są w szczególności:

- nawierzchnie asfaltowe;

- nawierzchnie kamienne; 

- nawierzchnie wykonane z żelbetowych płyt drogowych;

- nawierzchnie wykonane z trylinki;

- nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;

- krawężniki betonowe;

- obrzeża betonowe;

- oporniki betonowe

- elementy podbudowy.

Na  Wykonawcy  robót  spoczywa  obowiązek  i  koszt  zagospodarowania  odpadów 

powstałych z robót drogowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o 

odpadach ( j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) – z wyjątkiem stanowiących 

własność  Zamawiającego:

- destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni jezdni;

-  elementów  betonowych  prefabrykowanych  przeznaczonych  do  powtórnego 

wbudowania,  

   które należy:

a) kostka betonowa – oczyścić, posortować, umieścić na paletach i opakować;

b) kostka kamienna – oczyścić i posortować;

c) trylinka – oczyścić i posortować;

d) płyty betonowe – oczyścić i posortować;

e) krawężniki, obrzeża i oporniki betonowe – oczyścić i posortować;

- elementów prefabrykowanych nawierzchni, nie nadających się do powtórnego        

   wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudów, dostarczonych jako materiał rozkruszony 

   o frakcji od 0 – 31,5mm do 0 – 63mm;



- demontowanych znaków drogowych.

W/w odpady Wykonawca przewiezie na miejsce składowania – zaplecze MZD w 

Płocku przy ulicy Jędrzejewo lub inne wskazane przez MZD miejsce i po protokolarnym 

przekazaniu zeskładuje.

Wszelkie koszty związane z czynnościami dotyczącymi transportu, oczyszczenia, 

frezowania, kruszenia i składowania odpadów ponosi Wykonawca robót drogowych.

W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania (przydatności) danego materiału, 

każdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony pracownik MZD w Płocku.


