
Nazwa inwestycji
Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek,

oświetlenia, wodociągu.

Lokalizacja inwestycji

działki o nr ewid. 4/5, 4/6, 4/15, 4/16, 4/17, 5, 6 i 8
obręb nr 6 przy ul. Bielskiej w Płocku oraz w związku

z przebudową urządzeń melioracji szczegółowej
również działki o nr ewid. 7/4 obręb nr 6 i 29, 30
położonych  w obrębie Kostrogaj gm. Radzanowo.

Finansowanie inwestycji

Źródło finansowania Budżet 2015 r. - 3.730.000,00 zł

Jednostka realizująca

Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów

Opis inwestycji
Zakres zadania obejmuje:

1. przebudowę oświetlenia alejek cmentarnych w starej części cmentarza komunalnego na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych 3/2, 4/6,
4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 5 i 6,

2. rozbudowę cmentarza komunalnego w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia i wodociągu na działkach gminnych o nr ewid. 4/5,
4/16 i 4/17, w tym wykonane zostanie odwodnienie terenu przeznaczonego pod cmentarz oraz zostanie przebudowany rów melioracyjny na
podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej przez Wydział Kształtowania Środowiska,

3. budowa parkingu publicznego na działce o nr ewid. 6, niezbędnego do prawidłowej obsługi cmentarza
W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w roku 2013 został zakończony I etap przebudowy oświetlenia alejek w starej części cmentarza oraz
opracowano koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy cmentarza ww. zakresie.
Ponadto w roku 2014 wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu działek gminnych 4/5 i 4/17 w zakresie budowy
ogrodzenia, alejek, chodników i dróg wewnętrznych, oświetlenia, odwodnienia, wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z punktami poboru wody oraz



wykonania monitoringu. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zakresu umożliwi z dużym wyprzedzeniem przygotowanie tego terenu pod
przyszła rozbudowę cmentarza.

W roku 2014 zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie zamiany przeznaczenia terenu na rozbudowę
cmentarza oraz budowę parkingu na potrzeby cmentarza.
Ponadto w ramach przedmiotowego zadania  w roku ubiegłym zlecono  wykonanie  przebudowy urządzeń  melioracji  szczegółowej  oraz  wykonania
odwodnienia działek o nr. ewid. 7/4, 4/17, 4/16, 4/5, 4/6 Obręb nr 6 w Płocku i działek o nr. ewid. 29, 30 położonej w obrębie Kostrogaj gm.
Radzanowo oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do sieci w pasie drogowym ul. Bielskiej (droga krajowa ) i wewnętrznej sieci
wodociągowej  dla zadania zagospodarowanie terenu zielonego na działkach o nr ewid.  4/17, 4/5, 4/6, 6 i 8 obręb nr 6.



Dokumentacja fotograficzna
Przed realizacją inwestycji




