
 
STAROSTWO POWIATOWE       Ciechanów, 08.07.2022 r. 
w Ciechanowie  
17 Stycznia 7  
06 - 400 Ciechanów      

WA-BOR.0003.8-13.2022 

Sz. P.  

Zenona Babicz 

Radna 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

W odpowiedzi na Pani interpelacje złożone na XLIX Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w dniu 27 czerwca 2022 roku,  informuje co następuje: 

• posiadamy ważną dokumentację projektową dla II etapu przebudowy drogi 

powiatowej  nr 1214W w miejscowości Wola Młocka na długości 581 mb. Wartość 

kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w 2018 roku wynosi 1 903 650,39zł i 

wymaga uaktualnienia we wszystkich branżach – planujemy wnioskować o 

dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. 

• posiadamy ważną dokumentację techniczną na przebudowę drogi 

powiatowej  nr 1231W Glinojeck-Żeleźnia-Krusz na odcinku od km 1+221,00 do km 

1+686,76. Projekt zakłada przebudowę jezdni (poszerzenie do 6,0m) oraz budowę 

ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5m o nawierzchni bitumicznej. W roku 2018 

ogłoszono przetarg na realizację w/w zdania, jednak prawdopodobnie w związku                 

z brakiem środków finansowych znacznie ograniczono jego zakres. Długość 

odcinka została skrócona  i przebudowa drogi powiatowej wykonana została jedynie 

do km 1+507,00. Zrezygnowano także z budowy ciągu pieszo rowerowego na 

odcinku od km 1+221,00 do km 1+507,00. W związku z powyższym w celu pełnej 

realizacji założeń posiadanej dokumentacji projektowej należy dokonać ponownej 

jej aktualizacji. Ze względu na obecną dynamikę cen i zakres robót przewidzianych 

do realizacji, zadanie to w chwili obecnej nie może zostać zrealizowane. 

• remont dróg powiatowych w miejscowościach Zygmuntowo, Krusz i Dukt 

zostanie wykonany w ramach bieżącego utrzymania dróg w technologii                                      

z wykorzystaniem emulsji asfaltowej na gorąco i grysów bazaltowych. Planowany 

termin rozpoczęcia prac to przełom lipca i sierpnia br.  



• wnioskowane do zamontowania lustra drogowe poprawiające widoczność 

zostaną ustawione we wskazanych miejscach w lipcu br.  

• koszenia poboczy dróg powiatowych wykonywane są zgodnie z przyjętym 

harmonogramem dostępnym na stronie internetowej PZD www.pzdciechanow.pl 

oraz na naszym profilu na FB www.facebook.com/pzdciechanow. Nie ma opóźnień 

w realizacji harmonogramu koszeń. Po zakończeniu pierwszego etapu koszenia 

rozpocznie się kolejny etap powtarzający koszenie poboczy rozszerzony o 

wykaszanie pasów drogowych na całej szerokości..  

Ponadto w ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Glinojeck, w miarę posiadanych sił i środków, zostaną przeprowadzone prace 

polegające na przycięciu zakrzaczenia, poprawiające widoczność w miejscach 

niebezpiecznych.  

 

        Starosta  

/-/ Joanna Potocka - Rak 

 

 

 

  

 


