
 

 

Treść odpowiedzi na interpelację radnego Artura Czaplińskiego w sprawie 
remontów dróg wojewódzkich w Płońsku i w Wyszogrodzie. 
odpowiadając na Pana interpelację z 18 marca 2021 r. w sprawie projektów nr 270 i nr 229 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) uprzejmie informuję, że projekty te nie spełniły 
wymaganych kryteriów i nie zostały poddane pod głosowanie, jednak zostały potraktowane jako 
ważny głos mieszkańców wskazujący na potrzebę realizacji przestawionych w nich zadań. W 
przypadku spełnienia wymogów formalnych inwestycje te będą realizowane  w ramach zadań 
własnych województwa.  
W zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 (ul. Wyszogrodzka) w Płońsku. 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – bezpośrednio prowadzący to zadanie, 
oczekuje na wydanie przez powiatowy ośrodek geodezyjny mapy zasadniczej odcinka drogi. 
Mapa pozwoli na doprecyzowanie zakresu inwestycji tj. czy potrzebna będzie rozbudowa odcinka 
drogi, czy też wystarczająca będzie przebudowa  w istniejącym pasie drogowym, co pozwoliłoby 
na skrócenie procedury uzyskiwania zgód i pozwoleń. Prace w drodze wojewódzkiej nr 632 od 
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do włączenia do drogi krajowej nr 10, tj. na długości około 
880 mb polegać będą na budowie ścieżki rowerowej po stronie prawej (patrząc od strony drogi 
krajowej nr 10), wraz  z wykonaniem remontu istniejącego obustronnego chodnika. Prace te 
poprzedzone zostaną konieczną z uwagi na zły stan techniczny, przebudową kanalizacji 
deszczowej, która biegnie obecnie pod chodnikiem i pasem zieleni.    
Kolejne prace w przyjętym harmonogramie to przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia, 
co zaplanowano do wykonania w terminie do 3 maja 2021 r. W tym samym terminie nastąpi 
wycena kosztów tej inwestycji, co pozwoli na przedstawienie stosownej informacji Zarządowi 
Województwa Mazowieckiego. Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac projektowych 
zaplanowano na dzień 21 maja 2021 r. Termin zakończenia prac projektowych zależny jest od 
zakresu inwestycji, o którym wspomniano na wstępie tj. rozbudowa/przebudowa.   
W zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Mławska (droga 
wojewódzka nr 563)  i Żeromskiego w Żurominie. 
Po analizie obowiązującej organizacji ruchu a także przeprowadzonej wizji w terenie, biorąc pod 
uwagę zgłoszony w projekcie do BOM problem potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu na 
przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 563 niezbędne jest przeprowadzenie audytu w tym 
zakresie, który pomoże precyzyjnie określić przyczynę problemu i w miarę skutecznie go 
wyeliminować. Przeprowadzenie audytu pomoże określić jakimi sposobami można uzyskać 
najlepszy efekt (sygnalizacja czy też zmiana geometrii albo organizacji ruchu). W tej chwili 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – bezpośrednio prowadzący to zadanie, 
oczekuje na wydanie przez powiatowy ośrodek geodezyjny mapy zasadniczej skrzyżowania. 
Kolejne prace w przyjętym harmonogramie to przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia i 
ogłoszenie postępowania. Zakłada się, że wyniki audytu powinny być znane do 11 października 
2021 r. Pozwoli to na ostateczne określenie potrzeb skrzyżowania w celu poprawy 
bezpieczeństwa oraz na wycenę kosztów inwestycji w celu przedstawienia stosownej informacji 
Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu, o ile wskazania audytu nie będą 
obejmowały potrzeby np. rozbudowy skrzyżowania, możliwa byłaby w terminie do 22 marca 2022 
r.  

  
  

 

 


