
Zarządzenie Nr 1867/2012

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 04 lipca 2012 roku 

w sprawie:  zmiany  Zarządzenia  Nr  688/11 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  29  lipca 
2011r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów 
robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg. 

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt.  3 i  33 ust.  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, Dz.U. z 2011r. Nr 117 
poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 z 2012r. poz.567), art. 19 
ust. 5 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 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, Nr 159 poz. 945, z 2012r. 
poz.472), 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., zarządzeniem Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r., 
zarządzeniem Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011r., zarządzeniem Nr 947/2011 z dnia 
10 października 2011 r., nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., nr 1264/2011 z dnia 
30 grudnia 2011 r. i nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r,  zarządza się co następuje:

§1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 
2011r., wprowadza się następujące zmiany:

W pkt. VII lit. f) usuwa się akapit drugi trzeci i czwarty o treści: 
„-  Wykonawca  podczas  inwestycji  drogowej  zobowiązany  jest  do  regulacji  urządzeń 
uzbrojenia podziemnego i ewentualnej wymiany uszkodzonych elementów kratki / włazu 
studziennego oraz przedłożenia w dokumentacji powykonawczej protokołów z przeglądu 
technicznego urządzeń przed wykonaniem inwestycji  drogowej  oraz  protokołu odbioru 
urządzeń przez  gestorów urządzeń po wykonanych parcach budowlanych. Uszkodzone 
kratki / włazy studzienne zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego 
ulicy przed pracami drogowymi Wykonawca zobowiązany jest pozyskać u gestora danej 
sieci  uzbrojenia podziemnego. W przypadku gdy urządzenie przewidziane do wymiany 
pozostaje  w  gestii  Zamawiającego  elementy  uzbrojenia  do  wymiany  pozyskuje 
Wykonawca  we  własnym  zakresie.  Regulację  urządzeń  uzbrojenia  podziemnego 
wykonywać  należy  z  bardzo  dużą  dokładnością  ustawienia  urządzenia  po  dokładnym 
oczyszczeniu  powierzchni  z  kurzu  i  zanieczyszczeń  z  użyciem  wysokowytrzymałych 
zapraw lub dostępnych na rynku nowoczesnych technik regulacji włazów,



- włazy, wpusty, skrzynki itp. muszą być bardzo dokładnie wyregulowane do rzędnych 
nawierzchni. Nie zezwala się na stosowanie do regulacji zaprawy cementowej, zaprawy 
szybkowiążącej  o  parametrach  poniżej  15N/mm²  nie  przystosowanej  do  regulacji 
urządzeń  i  dużych  obciążeń  oraz  podmurówek  z  cegieł,  kostki  betonowej  lub  gruzu. 
Regulacje  należy  wykonywać  na  pierścieniach  regulacyjnych  wykonanych  z  betonu 
stosując  wysokowytrzymałe  zaprawy  specjalne  przystosowane  do  regulacji  włazów, 
wpustów  o  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15N/mm² w  czasie  reakcji  do  1 
godziny i co najmniej 25N/mm² po 24 godzinach. Do regulacji ponadto powinno stosować 
się włazy typu ciężkiego z pokrywą wypełnioną betonem / polimerobetonem,

- w przypadku konieczności  przeprowadzenia ponownej regulacji  urządzenia uprzednio 
wyregulowanego w sposób niepoprawny, nie zezwala się na wycinanie w nawierzchni pola 
zbliżonego do kwadratu,  należy wycinać asfalt  po okręgu przy pomocy urządzenia do 
regulacji włazów lub inną metodą przystosowaną do cięcia po okręgu,”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i 
Inwestycji. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


