
/ KONTRAKT  

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10)  
odc. Strzegowo – Pieńki od km 260+128 do km 281+858  
istniejącej drogi krajowej nr 7 (DK7).

BUDOWA DROGI 
EKSPRESOWEJ S7 
Olsztynek – Płońsk, 
odc. Napierki – Płońsk

UCZESTNICY PROJEKTU

www.s7strzegowo-pienki.pl 

/ NUMER PROJEKTU:  
POIS.03.01.00-00-0049/18

/ DATA PODPISANIA UMOWY
 O DOFINANSOWANIE
25/06/2019 r.

/ WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA Z UE
1 043 836 933,77 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
KONTRAKTU
516 167 345,04 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
1 936 580 895,83 zł

  
  
 

www.cupt.gov.pl www.mfipr.gov.pl www.mi.gov.pl

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad,  
Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A. 
www.zbm.com.pl

/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm: 
STRABAG Sp. z o.o. (Lider) 
STRABAG lnfrastruktura  
Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
 

/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo  
– Badawcze Dróg i Mostów  
,,Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com



INFORMACJE
O KONTRAKCIE

ZAKRES  
ROBÓT:

/ LOKALIZACJA KONTRAKTU
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa 
mazowieckiego w powiatach: mławskim, ciechanowskim, 
płońskim oraz gminach Strzegowo, Glinojecki i Baboszewo. 
Początek odcinka łączy się z nowo budowanym odcinkiem 
S7 tj. Mława – Strzegowo, natomiast koniec dowiązuje się do 
nowo budowanego odcinka S7 tj. Pieńki – Płońsk. Odcinek 
jest realizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7. / ROBOTY DROGOWE

• budowa dwujezdniowej drogi klasy S, 

•  budowa i przebudowa dróg lokalnych  
i dojazdowych obsługujące przyległe tereny,

•  budowa trzech węzłów drogowych  
pn. Strzegowo Południe, Glinojeck  
oraz Pieńki Rzewińskie,

•  budowa elementów BRD i wyposażenia 
drogi,

•  budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) 
Glinojeck z budynkiem biurowo-socjalnym  
i budynkami towarzyszącymi,

•  budowa infrastruktury dla ruchu pieszego  
i rowerowego.

/  PARAMETRY TECHNICZNE  
DROGI EKSPRESOWEJ S7

•  klasa techniczna drogi: S,

•  kategoria ruchu: KR7,

•  prędkość projektowa: 100km/h,

•  liczba pasów ruchu: 4 (przekrój 2x2),

•  szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

•  obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś, 

•  szerokość pasa dzielącego: 12 m z opaskami,

•  szerokość opasek wewnętrznych: 0,5 m, 

•  szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m,

•  szerokość poboczy gruntowych: min. 0,75 m.

WAŻNE DATY KONTRAKTU:

Podpisanie umowy z Wykonwacą:
12.01.2018 r.

Data przekazania Placu Budowy:
10.09.2019 r.

Data rozpoczęcia Robót:
18.09.2019 r.

Planowane ukończenie Robót:
07.10.2021 r.

Warszawa S7GdańskS7

WĘZEŁ PIEŃKI RZEWIŃSKIE

WĘZEŁ GLINOJECK

WĘZEŁ STRZEGOWO-POŁUDNIE

/ OBIEKTY INŻYNIERSKIE

W ramach inwestycji przewiduje się budowę 
obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, 
przejść dla zwierząt małych, średnich i dużych 
oraz przepustów.

/  WYKONANIE URZĄDZEŃ 
OCHRONY ŚRODOWISKA

• ekrany akustyczne, 

• ekrany przeciwolśnieniowe,

• zagospodarowanie zielenią – nasadzenia,  

•  zespoły podczyszczające wody opadowe 
z jezdni.

/ ROBOTY BRANŻOWE

•  budowa oświetlenia drogowego  
wraz z zasilaniem,

•  budowa systemu odwodnienia dróg, 

•  budowa kanału technologicznego,

•  przebudowa urządzeń infrastruktury 
technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi 
warunkami technicznymi, w tym: 
urządzenia melioracyjne i umocnienia 
cieków naturalnych, linie energetyczne 
i teletechniczne, sieci wodociągowe.

/ OPIS KONTRAKTU
Realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo 
– Pieńki” obejmuje swym zakresem zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej S7  
na odcinku Strzegowo – Pieńki oraz oddanie do użytkowania od km 260+128 do km 281+858 
istniejącej drogi krajowej nr 7 (DK 7) (kilometraż projektowany od 35+470,85 km do  57+461,63 km).  
Długość odcinka do zaprojektowania i wybudowania wynosi 21,991 km. 
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