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(Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję) 

Dot. petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto 

W dniu 2 listopada 2021 r. do Zarządu Powiatu Ciechanowskiego wpłynęła petycja 

mieszkańców miejscowości Nowa Wieś gm. Ojrzeń. Wnoszący petycję zwrócili się o podjęcie 

działań w sprawie generalnego remontu drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto. 

Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

informuję, że stan w/w drogi jest nam znany i służby Obwodu Drogowego regularnie dokonują 

bieżących napraw wskazanego odcinka drogi. Ubytki w jezdni uzupełniane są masą na zimno, 

a w okresie letnim przeprowadzono remont nawierzchni z wykorzystaniem grysów i emulsji na 

gorąco. 

Oczywiście prace te są działaniami doraźnymi pozwalającymi na utrzymanie 

bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania użytkowników drogi tylko na poziomie 

zadawalającym. 

Docelowym działaniem powinno być wykonanie kompleksowego remontu tej drogi. 

Zakres prac powinien obejmować: 

▪ ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, o ścięcie   i uzupełnienie 

poboczy, 

▪ ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości ok. 4cm. 

Szacunkowa wartość wykonania powyższego zakresu prac to kwota ok. 2 200 000 zł brutto. 

 W Projekcie budżetu Powiatu Ciechanowskiego na rok 2022 nie ma zabezpieczonych 

środków na wyżej wymienione zadanie. 

Każda petycja mieszkańców Powiatu, jest przez Zarząd analizowana pod kątem 

zasadności i racjonalności realizacji danego zadania. Mieszkańcy mają niewątpliwie rację, 

apelując o remont tego odcinka drogi, ale planując inwestycje drogowe, musimy patrzeć na ich 

realizację w kontekście nie tylko jednej Gminy, ale całego Powiatu.  

Jedocześnie chcemy poinformować, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Ciechanowskiego ujęte są prace projektowe zadania: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1227W 

Wola Wodzyńska - Nowa Wieś na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do mostu 

w miejscowości Obrąb” Szacunkowy koszt opracowania w/w dokumentacji to ok. 100 000 zł 

brutto. Natomiast koszt realizacji rozbudowy w/w drogi to ok 2 700 000 zł brutto. 

Rozpoczęcie prac projektowych planujemy w 2022 roku. 

        STAROSTA 

/-/ Joanna Potocka -  Rak 

 


