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1. WPROWADZENIE 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. 
Nr 25, poz. 150 ze zm.) Starosta Powiatu sporządza raport z wykonania programu ochrony 
środowiska i przedstawia go Radzie Powiatu. 
 
Pierwszy dokument pn. "Program ochrony środowiska dla powiatu mławskiego" został opracowany w 
2004 r. na okres lat 2004 – 2011. Program ten został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr 
XVIII/121/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku. 
 
W 2008 roku uchwalono aktualizację "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego", 
obejmującą lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (Uchwała XXI/151/2008 Rady 
Powiatu Mławskiego z dnia 30 października 2008 r.).  
 
Kolejną aktualizację "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego", obejmującą lata 
2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-1019 r. przyjęto Uchwałą Nr XXII/169/2012 Rady Powiatu 
Mławskiego z dnia 29 listopada 2012 r. 
 
Cyklicznie, co dwa lata, sporządzane były raporty z realizacji "Programu". 
 
I Raport z realizacji ww. "Programu" obejmował okres od dnia uchwalenia pierwszego "Programu 
ochrony środowiska" (tzn. 30 sierpnia 2004 r.) do dnia 31 grudnia 2006 roku. Raport został 
sporządzony w 2007 r. 
 
II Raport z realizacji zaktualizowanego w 2008 r. "Programu" obejmował okres lat 2007-2008. Raport 
został sporządzony w 2009 r. 
 
III Raport z realizacji "Programu" obejmował okres lat 2009-2010 i został sporządzony w 2011 r. 
 
Niniejszy dokument jest IV Raportem z realizacji "Programu ochrony środowiska dla powiatu 
mławskiego" i obejmuje lata 2011-2013.  
 
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy 
raportu z realizacji Programu ochrony środowiska. Podczas realizacji Raportu przyjęto, że  będzie on 
służył ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie. Przedstawiono także stopień 
rozbieżności między założeniami, a realizacją programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn w przypadku 
niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych (tzw. bariery). 

 
W wyniku oceny Programu ochrony środowiska sformułowane zostały propozycje jego zmiany, 
związane m.in. z koniecznością dostosowania zapisów Programu do: 
 

• aktualnie obowiązującego prawa,  

• aktualnego stanu środowiska na terenie powiatu, 

• możliwości finansowania inwestycji i działań w polach strategicznych uznanych w Programie za 
priorytetowe. 
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Fot. Zabytkowy Park Miejski w Mławie (źródło: www.mlawa.pl) 

 
Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane materiały udostępnione przez: 
 

• Starostwo Powiatowe w Mławie,  

• Urząd miasta Mława i Urzędy Gmin wchodzących w skład powiatu mławskiego,  

• informacje jednostek organizacyjnych gmin, 

• instytucji i urzędów zajmujących się sprawami wchodzącymi w zakres Programu (np. Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie i in.),  

• dane statystyczne i inne informacje o stanie środowiska (np. Bank Danych Lokalnych Głównego 
Urzędu Statystycznego). 
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2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE CELÓW I ZADAŃ  
 
W Programie ochrony środowiska dla powiatu mławskiego wyznaczono szereg celów, kierunków 
działań i zadań z zakresu ochrony środowiska, zmierzających do poprawy jego poszczególnych 
elementów oraz zmniejszenia antropopresji. Sposób i zakres ich realizacji w latach 2011-2013 dla 
poszczególnych sektorów zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego Raportu. 
 

2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków 
wodnych 
 
W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele: 
 

Cele Stan realizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Długoterminowe 
do 2019 r. 

Zapewnienie wystarczającej ilości wody o 
odpowiedniej jakości 

W trakcie realizacji. 
 
Działania związane z  
modernizacją systemu do 
poboru i rozprowadzania 
wody.  
Działania administracyjne.  
Prace koncepcyjne. 
Edukacja ekologiczna. 

Racjonalizacja użycia wody W trakcie realizacji. 
 
Monitoring systemu poboru i 
rozprowadzania wody.  
Remonty i naprawy sieci 
wodociągowej.  
Działania administracyjne. 
Edukacja ekologiczna. 

Ochrona przed powodzią W trakcie realizacji 
 
Przebudowa koryt rzek.  
Prace koncepcyjne 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych 

W trakcie realizacji 
 
Podjęto działania związane z  
modernizacją systemu 
oczyszczania ścieków,  
monitoringu wód 
powierzchniowych.  
Likwidacja źródeł 
zanieczyszczenia wód.  
Działania administracyjne. 
Edukacja ekologiczna. 

 
Krótkoterminowe 
do 2015 
 

Zapewnienie wszystkim mieszkańcom 
odpowiedniej ilości i jakości wody do picia 

W trakcie realizacji. 
 
Działania związane z  
modernizacją systemu do 
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Cele Stan realizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krótkoterminowe 
do 2015 

poboru i rozprowadzania 
wody.  
Działania administracyjne.  
Prace koncepcyjne. 
Edukacja ekologiczna. 

Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia 
wody w gospodarstwach domowych, 
rolnictwie, przemyśle i usługach 

W trakcie realizacji. 
 
Monitoring systemu poboru i 
rozprowadzania wody.  
Remonty i naprawy sieci 
wodociągowej.  
Działania administracyjne. 
Edukacja ekologiczna. 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu W trakcie realizacji. 
 
Przebudowa koryt rzek.  
Prace koncepcyjne. 

Dążenie do osiągnięcia właściwych 
standardów wód powierzchniowych i 
podziemnych pod względem jakościowym 
poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, 
komunalnych i rolniczych 

W trakcie realizacji 
 
Podjęto działania związane z  
modernizacją systemu 
oczyszczania ścieków,  
monitoringu wód 
powierzchniowych.  
Likwidacja źródeł 
zanieczyszczenia wód.  
Działania administracyjne. 
Edukacja ekologiczna. 

Budowa infrastruktury ochrony środowiska, 
szczególnie w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków 

W trakcie realizacji 
 
Budowa, naprawy, 
konserwacja, bieżące 
utrzymanie sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ścieków 

 
Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania: 
 

• monitoring wód powierzchniowych płynących przez teren powiatu (wykonywany przez WIOŚ), 
• utrzymanie, naprawy, rozbudowa i modernizacja systemu poboru i rozprowadzania wody:  

- eksploatacja, utrzymanie i konserwacja ujęć wód i SUW,  
- modernizacja ujęć wody, 
- naprawy urządzeń do poboru wody, 
- budowa stacji uzdatniania wody, 
- opracowanie dokumentacji i koncepcji służących do rozbudowy lub modernizacji systemu 

poboru i rozprowadzania wody, 
- eksploatacja, utrzymanie, naprawa i konserwacja sieci wodociągowej,  
- budowa nowych odcinków sieci wodociągowej, 
- budowa przyłączy do sieci wodociągowej. 

• rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków: 
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- eksploatacja, utrzymanie, naprawa i konserwacja sieci kanalizacyjnej, 
- wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej, 
- budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej z przyłączami, 
- eksploatacja, naprawy, utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków, 
- budowa oczyszczalni ścieków, 
- wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- budowa bezodpływowych zbiorników ścieków, 
- dopłaty do ceny odprowadzania ścieków. 

• rozbudowa, konserwacja, utrzymanie i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń 
melioracyjnych i pozostałych urządzeń wodnych: 
- budowa kanalizacji deszczowej, w tym projekty odwodnień ciągów komunikacyjnych, 
- konserwacja i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, oczyszczanie i udrożnianie studzien 
- i rowów,  
- remonty i naprawa przepustów pod drogami, 

• utrzymanie cieków wodnych, zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych itp. 
- opracowanie opinii w sprawie zbadania potencjalnego zakłócenia naturalnego spływu wód 

powierzchniowych, 
- oczyszczanie i odmulenie zbiornika wodnego, 
- prace projektowe nad dokumentacją budowy zbiornika wodnego, 
- przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki. 

• określanie obowiązków w pozwoleniach wodnoprawnych udzielanych zakładom, udzielanie 
pozwoleń wodnoprawnych, a także na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do 
ziemi i na wykonanie służących temu urządzeń. 

 
Stan realizacji celów, kierunków działań i zadań zawartych w Programie ochrony środowiska dla 
powiatu mławskiego w latach 2011 - 2013 przedstawiono w tabeli 2.  
 
Na zadania związane z jakością wód i stosunków wodnych przeznaczono w latach 2011-2013 kwotę 
co najmniej 25 142,97 tys. złotych.  
 
Wykaz nakładów w podziale na typy zadań przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wykaz nakładów finansowych poniesionych na poszczególne typy zadań  
w latach 2011 - 2013 

Działania Kwota w tys. zł 

Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty ujęć wody oraz stacji uzdatniania 
wody (SUW) 3 744,63 

Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej 1 100,48 

Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej 4 834,12 

Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków 592,34 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla posesji rozproszonych 3 994,48 

Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej 4 226,77 

Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych  i innych urządzeń wodnych 108,99 

Utrzymanie cieków wodnych, zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych itp. 6 541,16 

Nakłady razem: 25 142,97 

 
Podsumowując, w latach 2011 - 2013 podejmowano liczne prace zmierzające do poprawy jakości 
wód powierzchniowych. Są to działania wymagające dużych nakładów finansowych, których 
zapewnienie przewyższa możliwości gmin i powiatu. Z tego powodu realizacja niektórych działań nie 
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została w pełni osiągnięta lub została przesunięta w czasie. Widać jednak wyraźny postęp (na 
przestrzeni kilku lat) w zwodociągowaniu i skanalizowaniu powiatu. 
 
Wyznaczone cele z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych nie zostały w pełni 
zrealizowane m.in. ze względu na następujące bariery:  
 

• wysokie koszty robót wodno-kanalizacyjnych, 

• brak wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów prac. 
 
Z analizy stopnia realizacji działań wynika, że rozwój sieci kanalizacyjnej, a tym samym ochrona wód  
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi należą do priorytetów polityki ekologicznej powiatu 
mławskiego.  
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Tabela 2. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych w latach 2011-2013 

Zadanie, kierunek działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w 
tys. 

złotych 

Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty ujęć 
wody oraz stacji uzdatniania 
wody (SUW) 

Gmina 
Lipowiec 
Kościelny 

1. Budowa stacji uzdatniania wody Lipowiec Kościelny.  
Projekt o nazwie „Budowa stacji uzdatniania wody Lipowiec Kościelny" w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” 

799,43 

Gmina Stupsk 2. Badania jakości wód podziemnych 2,36 

Gmina 
Szydłowo 

3. Modernizacja studni w Trzciance 105,41 

Gmina 
Wiśniewo 

4. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach gminy oraz 
budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny - Żurominek 

2 837,43 

Razem: 3 744,63 tys. złotych 

 
 
 
 
 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty sieci 
wodociągowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina 
Lipowiec 
Kościelny 

5. Rozbudowa wodociągu "Turza Wielka". Wykonanie map 19,41 

 
Miasto Mława 

6. Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. XX Dywizji Piechoty Wojska Polskiego 15, 46 

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu od ul. Dobrskiej 31,60 

8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika  37,52 

9. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo 12,14 

10. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryszkiewicza 16,46 

11. Budowa wodociągu w ul. Baczyńskiego 14,39 

12. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej 32,43 

13. Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie (na działce  
nr ewid. 902/28) 

58,75 

14. Wykonanie przyłącza wodociągowego i przebudowa wewnętrznej instalacji 
wodociągowej w budynku przy ul. Warszawskiej 23  

5,61 

15. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji 
wewnętrznej w budynku przy ul. Willowej 8 

4,16 
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Zadanie, kierunek działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w 
tys. 

złotych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty sieci 
wodociągowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gmina 
Strzegowo 

 
 
 
 
 

16. - Budowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-

2013. 
- W części dotyczącej gospodarki wodnej projekt obejmował: 
Rozbudowę stacji wodociągowej w Pokrytkach i stacji wodociągowej w Unierzyżu 
oraz wykonanie wodociągu pierścieniowego łączącego istniejące końcówki. 
- Rozbudowa stacji wodociągowych w Pokrytkach i w Unierzyżu obejmuje 
zamontowanie po 1 zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej V=125 m3, włączenie ich 
do istniejących sieci technologicznych oraz włączenie w istniejący układ sterowania i 
sygnalizacji. 
- Zaprojektowano wykonanie wodociągu pierścieniowego o długości 1575 m 
łączącego istniejące końcówki wodociągu (oznaczone jako "A"- droga dz. nr ewid 28-
29 i "F" - droga dz. nr ewid 35-566) w następujący sposób: odc. A-B - droga dz. nr 41 -
289, odc. B-C - droga dz. nr 41 -275, odc. C-D - droga dz. nr 41-273, odc. D-E - droga 
dz. nr 28-22. 

- 

17. Rozbudowa systemu poboru i rozprowadzania wody 407,00 

 
Gmina Stupsk 

18. Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w ul. J. Tuwima i S. Moniuszki w 
miejscowości Stupsk 

32,64 

19. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stupsk na osiedlu Park II 56,38 

 
Gmina 
Szreńsk 

20. Budowa wodociągów w Szreńsku, ul. Mławska 
Budowa wodociągów w miejscowości Pączkowo 

32,23 

21. Siec wodociągowa rozdzielcza do osiedla domów jednorodzinnych i hali sportowej w 
miejscowości Szreńsk 

5,01 

22. Budowa wodociągu "Stara droga" oraz budowa wodociągu w miejscowości Rochnia 22,26 

Gmina 
Szydłowo 

23. Budowa sieci wodociągowej w Kluszewie 81,42 

24. Infrastruktura wodociągowa 15,17 

Gmina 
Wieczfnia 

25. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie 27,62 

26. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Windyki 3,16 
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Zadanie, kierunek działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w 
tys. 

złotych 

Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty sieci 
wodociągowej 

Kościelna 

Gmina 
Wiśniewo 

27. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wiśniewko, Wiśniewo i Modła 118,53 

28. Budowa sieci wodociągowej 58,29 

29. Wykonanie map do celów projektowych pod wodociąg 8,30 

Razem: 1 100,48 tys. złotych 

 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty sieci 
kanalizacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miasto Mława 

30. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych 18,24 

31. Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo (od ul. Żwirki do rz. Seracz) 18,45 

32. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej 315,96 

33. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej – etap I 21,65 

34. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instalatorów 111,68 

35. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego 814,58 

36. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Płocką 124,30 

37. Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo (od ul. Żwirki do rz. Seracz) 171,76 

38. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej 200,00 

39. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Nowoprojektowanej V. 
Uzyskanie pozwolenia na budowę 

- 

Gmina 
Radzanów 

40. Aktualizacja kosztorysów na kanalizację i oczyszczalnie ścieków 8,57 

41. Budowa sieci kanalizacji w m. Radzanów 4,30 

42. Gospodarka ściekowa 15,29 

 
 

Gmina 
Strzegowo 

 
 
 
 
 

43. Budowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-

2013. 
W części gospodarki ściekowej projekt obejmował:  
- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i 
przepompowniami rejonowymi w miejscowościach: Giżyn, Giżynek, częściowo 
Unierzyż i Strzegowo, Prusocin, Giełczyn, Giełczynek, Staroguby, Breginie oraz 
częściowo Rydzyn Włościański, Rydzyn Szlachecki. 

1 549,88 
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Zadanie, kierunek działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w 
tys. 

złotych 

 
 
 
 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty sieci 
kanalizacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gmina 
Strzegowo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Giełczyn 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 1 383 m, 
- kolektory sanitarne tłoczne PE 110 – 2 620 m, 
- przyłącza kanalizacyjne - 182 m, 
- przepompownie 1 kpl. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Giełczynek 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 1 308 m, 
- kolektory sanitarne tłoczne PE 90 – 1 240 m, 
- przyłącza kanalizacyjne - 310 m, 
- przepompownie 1 kpl. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Giżyn, Giżynek oraz częściowo 
Unierzyż  i Strzegowo 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 5 301 m, 
- kolektory sanitarne tłoczne PE 75 – 2 547 m, 
- kolektory sanitarne tłoczne PE 160 – 434 m, 
- przyłącza kanalizacyjne – 823,5 m, 
- przepompownie 4 kpl. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Prusocin 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 2 676 m, 
- kolektory sanitarne tłoczne PE 90 – 1 552 m, 
- przyłącza kanalizacyjne - 358 m, 
- przepompownie 1 kpl. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staroguby 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 1 368 m, 
- kolektory sanitarne tłoczne PE 90 – 1 031 m, 
- przyłącza kanalizacyjne - 445 m, 
- przepompownie 1 kpl. 
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Breginie 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 1 536 m, 
- kolektory sanitarne tłoczne PE 90 – 1267 m, 
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Zadanie, kierunek działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w 
tys. 

złotych 

 
 
 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty sieci 
kanalizacyjnej 

 
Gmina 

Strzegowo 

- przyłącza kanalizacyjne - 455 m, 
- przepompownie 1 kpl. 

44. Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kanigowskiej 405,49 

 
Gmina 
Szreńsk 

45. Podłączenie kanalizacyjne strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szreńsku do 
kanalizacji i budowa zbiornika bezodpływowego 

7,15 

46. Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków i przyłączy kanalizacyjnych do budynku 
komunalnego w miejscowości Liberadz 

5,85 

47. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 184,87 

 
Gmina 

Wieczfnia 
Kościelna 

48. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk 672,86 

49. Realizacja zadania "Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia - Kolonia, 
Kuklin, Windyki" - opracowanie projektu technicznego 

- 

50. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki - Cegielnia 115,62 

51. Eksploatacja przepompowni ścieków i dopłaty do ceny ścieków 65,98 

Gmina 
Wiśniewo 

52. Zakup rur kanalizacyjnych do remontu drogi gminnej w Starych Kosinach (dojazd od 
pól) 

1,64 

Razem: 4 834,12 tys. złotych 

 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty 
oczyszczalni ścieków 
 
 
 
 
 
 
 

Powiat 
Mławski 

53. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepływie 7,5m3 na dobę, 
przydomowa biologicznie rozsączająca z przepompownią przy Domu Dziecka w 
Kowalewie gmina Wiśniewo 

101,58 

 
Gmina 

Lipowiec 
Kościelny 

54. Mapy do celów projektowych dotyczące „ Budowy  Oczyszczalni  przy Gimnazjum w 
Lipowcu Kościelnym 

3,00 

55. Zamontowanie  zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne w miejscowości 
Niegocin 

5,53 

56. Zamontowanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy  w miejscowości Łomia   9,84 

57. Serwisowe czyszczenie oczyszczalni ścieków 1,44 

58. Serwis Toi-Toi 0,91 

Miasto Mława 59. Doradztwo finansowe i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przy 50,00 
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Zadanie, kierunek działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w 
tys. 

złotych 

 
 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty 
oczyszczalni ścieków 

modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie 

 
Gmina 

Radzanów 

60. Podpisanie umowa nr 00098-6921-UM0700164/11 o  dofinansowanie projektu 
„Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzanów”, składającego 
się z dwóch zadań inwestycyjnych:  „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Radzanów” oraz część zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Radzanów”.   Planowana wartość dofinansowania to 4.000.000 zł. 

- 

61. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Radzanów 4,26 

Gmina 
Szreńsk 

62. Wydatki bieżące związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków  370,86 

Gmina 
Wieczfnia 
Kościelna 

63. Wydatki bieżące związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i przepompowni ą 
ścieków w miejscowości Grzebsk i oraz z kanalizacją sanitarną 

14,17 

64. Zakup dokumentacji na przydomową roślinno - stawową oczyszczalnię ścieków 30,75 

Razem: 592,34 tys. złotych 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla 
posesji rozproszonych 

Gmina 
Dzierzgowo 

65. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 2 352,33 

66. Badania ścieków z oczyszczalni przydomowych 5,09 

Gmina 
Strzegowo 

67. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 1 222,00 

Gmina Stupsk 68. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Przygotowanie dokumentacji  - 

Gmina 
Szydłowo 

69. Wykonanie projektu przydomowych oczyszczalni bd 

Gmina 
Wiśniewo 

70. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 415,06 

Razem: 3 994,48 tys. złotych 

 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty sieci 
kanalizacji deszczowej 
 

Powiat 
Mławski 

71. Przebudowa  ul  Napoleońskiej z budową kolektora deszczowego w Mławie 297,17 

 
Gmina 

Lipowiec 

72. Odwodnienie chodnika w miejscowości Lipowiec Kościelny 53,00 

73. Odwodnienie drogi w miejscowości Kęczewo 10,43 

74. Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Łomia 87,92 
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Zadanie, kierunek działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w 
tys. 

złotych 

 
 
 
Budowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty sieci 
kanalizacji deszczowej 

Kościelny 75. Odmulanie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Niegocin ,Zawady, 
Turza Wielka, Parcele Łomskie, Wola Kęczewska 

3,07 

76. Roboty przy odwodnieniu w miejscowości Zawady 43,73 

77. Odwodnienie drogi w miejscowości Parcele Łomskie 4,94 

 
Miasto Mława 

78. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w odgałęzieniu od ul. Sienkiewicza 103,98 

79. Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych 
istniejących wylotów z terenu zlewni Miasta Mława do rz. Seracz 

63,34 

80. Konserwacja urządzeń odwodnieniowych  517,81 

81. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Z. Morawskiej 356,27 

82. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego 147,46 

83. Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki 
Mławki 

2 268,00 

84. Opracowanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód deszczowych 
istniejących wylotów z terenu zlewni Miasta Mława do rz. Seracz na odcinku od km 
13+768 do źródeł 

63,34 

85. Budowa kolektora sanitarnego o długości 167 m w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. 
Żwirki do rzeki Seracz w Mławie 

171,76 

86. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód 
opadowych w rejonie banku Miast w Mławie. Aktualizacja dokumentacji technicznej 

25,21 

87. Czyszczenie i remont kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, Dworcowej, 
Dzierzgowskiej 

5,96 

Gmina 
Wieczfnia 
Kościelna 

88. Poprawa odwodnienia drogi w miejscowości Kuklin 3,38 

89. Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze w Pepłowie - 

Razem: 4 226,77 tys. złotych 

Renowacja i utrzymanie 
rowów melioracyjnych  i 
innych urządzeń wodnych 

Miasto Mława 90. Regulacja rowów melioracyjnych 56,84 

Gmina 
Radzanów 

91. Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych  oraz urządzeń 
wodnych 

10,00 
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Zadanie, kierunek działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w 
tys. 

złotych 

 
Renowacja i utrzymanie 
rowów melioracyjnych  i 
innych urządzeń wodnych 

Gmina 
Radzanów 

92. Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 10,20 

93. Odwodnienie drogi gminnej w m. Zgliczyn Witowy 21,95 

Gmina 
Wieczfnia 
Kościelna 

94. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Wieczfnia na zadania z zakresu bieżącego 
utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy 

10,00 

Razem: 108,99 tys. złotych 

 
 
Budowa i utrzymanie cieków 
wodnych, zbiorników 
wodnych, stawów, oczek 
wodnych itp. 

 
Gmina 

Lipowiec 
Kościelny 

95. Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki 
Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny. Realizacja zadania 
polegała na przebudowie (modernizacji) koryta rzeki Mławki wraz z wykonaniem 
budowli piętrzących, które umożliwią swobodny spływ wód z urządzeń melioracji 
szczegółowych i ograniczą wylewy na przyległe użytki rolne. Wykonany zakres 
przebudowy koryta rzeki wynosi 9,65 km. 

6 524,16 

 
Miasto Mława 

96. Opracowanie opinii w sprawie zbadania potencjalnego zakłócenia naturalnego spływu 
wód powierzchniowych w rejonie przy ul. Olsztyńskiej  
– Tuwima i przy ul. Piłsudskiego – Granicznej  

1,60 

Gmina 
Radzanów 

97. Oczyszczanie i odmulenie zbiornika wodnego na działce gminnej nr 162 w 
miejscowości Bębnowo 

5,29 

Gmina 
Strzegowo 

98. Prace projektowe nad dokumentacją budowy zbiornika wodnego 1,25 

99. Budowa zbiornika retencyjnego 8,86 

Razem: 6 541,16 tys. złotych 

Razem koszty w latach 2011-2012: 25 142,97tys. PLN 

 
 



2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie powietrza 
atmosferycznego 
 
W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele: 
 

Cele Stan realizacji 

 
Długoterminowe 
do 2019 r. 

 
Osiągnięcie i utrzymanie wymaganych 
przepisami prawa standardów jakości 
powietrza 

W trakcie realizacji. 
 
Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń.  
Działania koncepcyjne, 
kontrolne  i administracyjne.  
Działania modernizacyjne 
podejmowane przez podmioty 
gospodarcze. 
 Edukacja ekologiczna. 

 
Krótkoterminowe 
do 2015 

 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
komunikacyjnych 
 

W trakcie realizacji. 
 
Działania związane z 
modernizacją układu 
drogowego. Edukacja 
ekologiczna. 

 
Sukcesywne ograniczanie i eliminacja 
oddziaływań niekorzystnych dla jakości 
powietrza atmosferycznego pochodzących z 
sektora komunalnego 

W trakcie realizacji. 
 
Zmiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne nośniki.  
Rozbudowa systemów 
centralnego ogrzewania 
(Mława).  
Modernizacja kotłowni. 
Termomodernizacja obiektów. 
Edukacja ekologiczna.  

 

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania: 
 

• wykonanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  

• przeprowadzenie okresowej kontroli urządzeń instalacji gazowej i cieplnej, 

• przebudowy i modernizacje instalacji grzewczych, 

• zmiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (np. węglowe na gazowe), 

• rozbudowa centralnego systemu ciepłowniczego - budowa przyłączy budynków do sieci cieplnej, 

• działania promujące oszczędzanie energii, 

• oczyszczanie dróg i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej, 

• stosowanie materiałów mało pylących jako nawierzchnie dróg, 

• modernizacja procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, 

• termomodernizacja obiektów. 
 
Działania w zakresie poprawy jakości powietrza prowadzone na terenie powiatu mławskiego w latach 
2011-2013 dotyczyły głównie zmiany źródeł ciepła lub zmiany paliwa na bardziej ekologiczne oraz 
termomodernizacji obiektów. Prowadzono także działania zmierzające do modernizacji układu 
komunikacyjnego powiatu oraz poprawy stanu technicznego dróg, choć trudno ocenić, jaki udział 



 18

mają takie zadania w redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Przyjęto jednak, że poprawa systemu 
drogowego zwiększy płynność ruchu, a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń przez pojazdy. Zadania związane z systemem komunikacji przedstawiono w rozdziale 
dotyczącym hałasu. 
 
Wyznaczone cele zostały w większości zrealizowane, jednak zdiagnozowano następujące bariery: 
 

• niewystarczające środki finansowe, jakie powiat, poszczególne gminy oraz właściciele obiektów 
mogą przeznaczyć na modernizacje źródeł ciepła lub termomodernizację obiektów, 

• spadek konkurencyjności gazu w stosunku do np. węgla (pomimo spadku cen gazu w ostatnim 
roku), 

• brak przepisów narzucających modernizację źródeł ciepła,  

• brak w polskim prawie mechanizmów umożliwiających wyegzekwowanie od osób fizycznych 
użytkowania urządzeń grzewczych spełniających określone wymogi w zakresie wielkości emisji 
substancji do powietrza. 

 
Na zadania związane z ochroną powietrza przeznaczono w latach 2011-2013 kwotę co najmniej 
5980,63 tys. złotych. 

Tabela 3. Wykaz nakładów finansowych poniesionych na poszczególne typy zadań  
w latach 2011 - 2013 

Działania Kwota w tys. zł 

Zmiana, naprawy  i konserwacja źródeł ciepła 897,29 

Termomodernizacja budynków  3 182,75 

Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic 1 861,10 

Opracowania planistyczne 39,49 

Nakłady razem: 5 980,63 

 
Stan realizacji celów, kierunków działań i zadań w zakresie ochrony powietrza w latach 2011 - 2013 
przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 4. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie powietrza atmosferycznego w latach 2011-2013 

Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w tys. 
złotych 

 
 
 
 
 
Zmiana, naprawy  i 
konserwacja źródeł ciepła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiat Mławski 1. Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno - 
mieszkalnym 

139,50 

 
Miasto Mława 

2. Modernizacja kotłowni gazowej, docieplenie stropodachu przy ul. Słowackiego 
8  

50,00 

3. Przestawienie pieców kaflowych w lokalach gminnych 33,57 

4. Wydatki związane z naprawą pieca i wymianą podgrzewacza ciepłej wody w 
MOSiR w Mławie 

30,00 

5. Naprawa kotła gazowego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 4 2,50 

6. Zakup kotła żeliwnego atmosferycznego w Gimnazjum dla Dorosłych 
"Dźwigpol" w Mławie 

19,24 

7. Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Płockiej 100 24,99 

Gmina 
Dzierzgowo 

8. 
Konserwacja i naprawy pieca olejowego w Urzędzie Gminy 

1,48 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

9. Remont i konserwacja pieca c.o. w Urzędzie Gminy 1,78 

Gmina Radzanów 10. Zakup pieca c.o.  dla SP Wróblewo 8,00 

11. Zakup pieca CO budynek komunalny ul Raciążska 33 4,99 

 
Gmina Stupsk 

12. Budowa instalacji gazowej, kotłowni i ogrzewania w remizie OSP w Wyszynach 
Kościelnych 

24,68 

13. Budowa instalacji gazowej, kotłowni i ogrzewania w remizie OSP w Stupsku 25,18 

14. Budowa instalacji gazowej, kotłowni i ogrzewania w budynku w Wyszynach 
Kościelnych 

24,33 

15. Rozbudowa instalacji gazowej w budynku w Dąbku 10,18 

 
Gmina Wieczfnia 

Kościelna 

16. Wykonanie centralnego ogrzewania  w budynku świetlicy wiejskiej  w 
Uniszkach Zawadzkich  (w ramach funduszu sołeckiego) 

6,76 

17. Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku 192,24 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w tys. 
złotych 

 
 
 
 
 
Zmiana, naprawy  i 
konserwacja źródeł ciepła 

komunalnego w Wieczfni Kościelnej 

18. Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku 
świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich 

39,87 

19. Przebudowa systemu grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w Grzebsku 23,93 

20. Doprowadzenie gazu do budynku komunalnego nr 13D w Wieczfni Kościelnej 
oraz modernizacja kotła c.o. 

9,97 

21. Doprowadzeni do budynku komunalnego przyłącza gazu ziemnego i założenie 
instalacji gazowej wewnątrz budynku. Zakup termy gazowej na ciepłą wodę  

14,91 

 
Gmina Wiśniewo 

22. Wyposażenie budynków komunalnych – świetlic wiejskich w      źródła ciepła w 
miejscowościach Gminy Wiśniewo z udziałem środków unijnych i własnych 

182,30 

23. Wyposażenie szkoły podstawowej w nowoczesny kocioł c.o.  z automatycznym 
podajnikiem 

18,00 

24. Zakup pompy c.o.  do budynku gimnazjum 2,15 

25. Badanie techniczne pieców c.o.  i instalacji gazowej w budynku gimnazjum 1,20 

26. Naprawa kotła c.o.  i przegląd instalacji w budynku szkoły podstawowej 5,54 

Właściciele 
budynków 

27. 
Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne lub ich modernizacja 

bd 

Razem:  897,29 tys. złotych 

Termomodernizacja budynków  
gminnych i powiatowych 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Powiat Mławski 

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Z. Morawskiej 29 w 
Mławie 

610,02 

29. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr2 przy ul. Z. Morawskiej 29 w 
Mławie   

445,17 

30. Termomodernizacja  budynku Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego 
im. ST. Wyspiańskiego w Mławie ul. Wyspiańskiego w Mławie 

173,67 

31. Wykonanie termomodernizacji budynku poradni specjalistycznych przy SPZOZ 
w Mławie 

184,74 

32. Termomodernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Mławie 

225,35 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w tys. 
złotych 

 
 
Termomodernizacja budynków  
gminnych i powiatowych 

 
Powiat Mławski 

33. Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno mieszkalnym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie   

39,26 

34. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego6  w 
Mławie 

69,72 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

35. Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej Turza Mała 5,00 

36. Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej Zawady 5,00 

37. Termoizolacja budynku Gminazjum 5,00 

Miasto Mława 38. Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum Nr 2 w Mławie 141,73 

Gmina Strzegowo 39. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Niedzborzu 76,00 

40. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Strzegowie 97,00 

Gmina Wieczfnia 
Kościelna 

41. Termomodernizacja budynków gminnych 656,84 

42. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grzebsku 148,59 

43. Termomodernizacja budynku komunalnego nr 13D w Wieczfni Kościelnej 59,66 

Gmina Wiśniewo 44. Termomodernizacja budynków  gminnych 240,00 

Razem: 3 182,75 tys. złotych 

Termomodernizacja 
pozostałych budynków 

Właściciele 
budynków 

45. Termomodernizacja budynków bd 

Promowanie odnawialnych 
źródeł energii 

Gmina Strzegowo 46. Promocja alternatywnych źródeł energii, propagowanie działań zmierzających 
do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii  

bd 

 

Intensyfikacja okresowego 
czyszczenia ulic 

Miasto Mława 47. Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic 1 840,0 

Gmina Szreńsk 48. Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic o długości ok. 5 km 21,10 

Razem:  1 861,10 tys. złotych 

Opracowania planistyczne 

Gmina Radzanów 49. Opracowanie planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe 

5,00 

Gmina Szydłowo 50. Opracowanie i przyjęcie założeń do planów zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe 

8,83 

Gmina Wieczfnia 51. Opracowanie i przyjęcie założeń do planów zaopatrzenia gminy w ciepło, 25,66 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Kwota w tys. 
złotych 

Kościelna energię elektryczną i paliwa gazowe 

Razem: 39,49 tys. złotych 

Razem koszty w latach 2011-2012: 5 980,63 tys. PLN 
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2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie hałasu i pól  
elektromagnetycznych 
 
W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele: 
 

Cele Stan realizacji 

 
Długoterminowe do 
2019 r. 

 
Zmniejszenie hałasu  
 

W trakcie realizacji. 
 
Działania koncepcyjne i 
administracyjne. Modernizacja 
systemu drogowego. 
 Edukacja ekologiczna 

Ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 
 
 

W trakcie realizacji 
 
Działania administracyjne i 
kontrolne.  

 
Krótkoterminowe 
do 2015 

 
Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego 
 

W trakcie realizacji. 
 
Działania związane z 
modernizacją układu drogowego.  
Wyciszanie pomieszczeń.  
Nasadzenia izolacyjne zieleni. 
Edukacja ekologiczna.  

Ochrona ludności powiatu przed 
oddziaływaniem promieniowania 
elektromagnetycznego 
 

W trakcie realizacji 
 
Działania administracyjne i 
kontrolne.  

 
Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania: 
 

• usprawnianie systemu transportu i komunikacji, 

• budowa nowych odcinków dróg (obwodnic, łączników), usprawniających układ komunikacyjny 
powiatu, 

• wykonywanie remontów dróg, ulic i chodników, 

• usprawnianie systemu komunikacji zbiorowej, 

• budowa i remont wiat przystankowych, 

• wykonywanie izolacji dźwiękochłonnych obiektów (wymiana drzwi, stolarki okiennej, 
wytłumianie). 

 
Zadania z zakresu ochrony przed hałasem pokrywają się częściowo z zadaniami zmierzającymi do 
poprawy jakości powietrza - dotyczy to poprawy drożności układu komunikacyjnego i poprawy 
jakości dróg i ulic.  
 
Na terenie powiatu mławskiego prowadzone były w latach 2011 – 2013 liczne prace zmierzające do 
poprawy infrastruktury drogowej, a co za tym idzie, zmniejszenie uciążliwości hałasowej. W tym 
przypadku niemożliwe jest jednak określenie, w jakim stopniu działania te przyczyniły się do 
ograniczenia uciążliwości hałasu.  
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Brak jest szczegółowego rozeznania klimatu akustycznego powiatu, a tym samym wskazanie miejsc, 
gdzie przekroczone są normy. Można przypuszczać, że sytuacje takie mają miejsce wzdłuż głównych 
dróg o dużym natężeniu ruchu, na skrzyżowaniach głównych dróg i ulic. Eskalacja hałasu drogowego 
w środowisku spowodowana jest wzrastającą ilością pojazdów samochodowych (w tym znacznym 
wzrostem ilości samochodów ciężarowych).  
 
Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych następuje w wyniku 
modernizacji tych obiektów. Zakłady we własnym zakresie podejmuja działania mające na celu 
ograniczenie emisji hałasu do środowiska, takie jak: wytłumianie ścian, stosowanie obudowy 
dźwiękochłonnej, zastosowanie tłumików, itp.  
 
Na zadania związane z ochroną przed hałasem przeznaczono w latach 2011-2013 kwotę 83 243,74 
tys. złotych. 

Tabela 5. Wykaz nakładów finansowych poniesionych na poszczególne typy zadań  
w latach 2011 - 2013 

Działania Kwota w tys. zł 

Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej 
Poprawa układu komunikacyjnego 

81 974,31 

Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej 1 164,55 

Pozostałe zadania w zakresie ochrony przed hałasem 104,88 

Nakłady razem: 83 243,74 

 
Stan realizacji celów, kierunków działań i zadań w zakresie ochrony przed hałasem oraz 
promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2011 - 2013 przedstawiono w tabeli 6.  



 25

Tabela 6. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych w latach 2011-2013 

Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Powiat Mławski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Odnowa nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych:  
- Nr P 4640W  Bieżuń –Szreńsk-Mława o długości  1,000 km, 
- Nr P 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz o długości  3,542 km 

250,30 

2. Przebudowa drogi Nr P 2335W  Szreńsk – Miłotki –Kliczewo na odcinku od km 
0+328,00 do km 5+837 

2 600,88 

3. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Bieżuń - Szreńsk - Mława (ul. 
Sienkiewicza) z droga powiatową Nr p2383W (ul. Powstańców Śląskich w 
Mławie) na skrzyżowanie typu małe rondo wraz z dojazdami. Wykonanie 
dokumentacji technicznej 

69,94 

4. Przebudowa mostu o JNI 01005637 w miejscowości Borzymy na rzece 
Giedniówce wraz z drogą dojazdową Nr P 2322W Nosarzewo Borowe – 
Konopki od km 0+000 do km 10+ 686 

8 183,12 

5. Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z 
droga dojazdową Staroguby - Strzegowo - wykonanie dokumentacji 
technicznej 

71,34 

6. Przebudowa drogi Nr P 2328W  Turza Mała-Łomia-Mława 1 816,88 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino-Brzozowo Maje- 
Dzierzgowo- Rzęgnowo-  Grójec-Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 
17+985,00 

15,07 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino-Brzozowo Maje- 
Dzierzgowo- Rzęgnowo - Grójec-Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 
17+985,00. Wykonanie dokumentacji 

38,74 

9. Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła – Wiśniewko wraz z 
przebudową mostu na rzece Seracz 

2 162,60 

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2331W Podkrajewo - Wiśniewo 578,54 

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2345W Kosiny Stare - droga Nr 7 202,26 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia 
Kościelna - Pepłówek wraz z przebudowa mostu w miejscowości Chmielewko i 

163,59 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Powiat Mławski 

w miejscowości Kulany - dokumentacja 

13. Przebudowa mostu o JNI 010056557 w miejscowości Staroguby na rzece 
Wkrze wraz z drogą dojazdową Staroguby - Strzegowo 

5 483,51 

14. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Bieżuń - Szreńsk - Mława (ul. 
Sienkiewicza) z drogą powiatową nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) 
na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami 

460,55 

15. Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - 
Klewki 

24,50 

16. Przebudowa drogi powiatowej w Mławie, ul. Padlewskiego 4 005,53 

17. Przebudowa drogi powiatowej Głużek 193,28 

18. Modernizacja parkingu Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6 
w Mławie 

149,13 

19. Budowa garaży i placu manewrowego  246,85 

20. Utrzymanie dróg powiatowych 2 498,61 

21. Bieżące utrzymanie mostów 350,62 

22. Powierzchniowe utrwalanie dróg 279,97 

23. Zarządzanie siecią drogową 2 910,86 

24. Zakup koparko-ładowarki przeznaczonej do odwadniania jezdni i korpusu 
drogowego, wykonywanie kolektorów deszczowych i przykanalików 

297,17 

 
Gmina 

Dzierzgowo 

25. Wykonanie drogi w sołectwie Dzierzgówek do około 1 km realizacji - od drogi 
powiatowej Brzozowe Maje 

54,67 

26. Przebudowa dróg we wsiach Stegna i Kamień 15,00 

27. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Nowe 
Łączyno i Pobodze 

110,62 

28. Przebudowa dróg w miejscowości Kamień 179,14 

29. Przebudowa dróg w miejscowości Stegna 185,26 

30. Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych 86,90 

31. Bieżące utrzymanie dróg 163,49 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Roczna ocena dróg gminnych 3,69 

 
Gmina Lipowiec 

Kościelny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Bieżące utrzymanie dróg 344,62 

34. Naprawa nawierzchni dróg gminnych 25,16 

35. Modernizacja drogi z Lewiczyna w kierunku Iłowa 10,00 

36. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cegielnia Lewicka 15,61 

37. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kęczewska 40,00 

38. Budowa drogi gminnej w miejscowości Parcele łomskie 17,76 

39. Budowa drogi i zatoczki autobusowej w Cegielni Lewickiej 6,81 

40. Przebudowa  drogi  nr działki 141 w miejscowości Turza Wielka 74,77 

41. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niegocin   51,15 

42. Przebudowa drogi w miejscowości Lipowiec   51,19 

43. Przebudowa drogi gminnej Krępa - Józefowo - Rywociny 111,79 

44. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza mała 56,44 

45. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomia 82,33 

46. Przebudowa drogi nr 1KDW Zawady   329,35 

47. Budowa chodników w miejscowości Lipowiec Kościelny 153,69 

48. Przebudowa chodników przy działce 426 Lipowiec –Niegocin   136,82 

49. Budowa chodnika w miejscowości Dobra Wola 18,51 

50. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w Turzy Małej 2,00 

51. Przebudowa chodników w miejscowości Turza Wielka 364,34 

52. Przebudowa chodników w Niegocinie 46,28 

53. Budowa chodników w Turzy Małej  292,56 

54. Budowa chodników w miejscowości Krępa 14,97 

55. Budowa chodników w miejscowości Łomia 17,08 

56. Budowa chodników w miejscowości Lipowiec Kościelny 50,00 

57. Budowa chodników w miejscowości Turza Wielka 119,51 

58. Budowa chodników w miejscowości Parcele Łomskie 1 000,00 

59. Budowa chodników w miejscowości Rumoka 39,85 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

60. Budowa chodników w miejscowości Zawady 25,21 

61. Budowa chodników w miejscowości Niegocin 19,73 

62. Budowa chodników w miejscowości Kęczewo 119,65 

63. Budowa chodników w miejscowości Wola Kęczewska 4,30 

64. Przebudowa drogi Nr 04KDG 01 I 02 w Dobrej Woli - dokumentacja 10,00 

65. Mapy na budowę chodników w Lewiczynie 1,50 

 
Miasto Mława 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława 247,22 

67. Budowa ul. Staszica wraz z infrastrukturą towarzyszącą: siecią wodociągową, 
oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną i deszczową 

300,15 

68. Budowa ul. Kolejowej. Wykonanie dokumentacji technicznej - 

69. Budowa ulicy Lawicz-Liszki 135,00 

70. Budowa odcinka ul. Łojewskiego – etap I 154,94 

71. Budowa odcinka ul. Łojewskiego – etap II 70,00 

72. Budowa alei Świętego Wojciecha 89,79 

73. Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej etap II 7 066,28 

74. Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika – powiązanie z drogą 
gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej etap I 

189,28 

75. Budowa ul. Narcyzowej jako ciąg pieszo-jezdny o długości 100mb  
wraz z kanalizacją deszczową 

193,54 

76. Budowa ciągu pieszego od ul. Mariackiej 247,73 

77. Budowa parkingu przy ul. Anny Dobrskiej 799,94 

78. Budowa miejsc postojowych przy ul. Przyrynek 68,89 

79. Budowa miejsc postojowych przy ul. Granicznej 6,04 

80. Przebudowa drogi woj. nr 615  odc. Mława – Wola Szydłowska na odc. od km 
0+170 – km 1+100 i od km 1+230 do km 5+689 

1 828,89 

81. Przebudowa ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowa przedłużenia ul. Szpitalnej 1 440,73 

82. Przebudowa ul. Napoleońskiej wraz z budową kolektora deszczowego (dotacja 
dla Starostwa Powiatowego) 

222,10 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miasto Mława 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83. Przebudowa ul. Warszawskiej  80,00 

84. Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK  11,31 

85. Przebudowa wjazdów na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie 88,40 

86. Dotacja dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi 
powiatowej Nr O4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą 
powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu 
małe rondo w Mławie wraz z dojazdem na cele związane  
z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną 

460,55 

87. Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż 
ogrodzenia LOK) 

317,65 

88. Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Rzymowskiego, Napoleońskiej 
i Granicznej 

44,41 

89. Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej 124,93 

90. Przebudowa nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. 
Warszawskiej 

168,71 

91. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu na ul. 
Wiśniowej 

23,32 

92. Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w ul. Poziomkowej 10,23 

93. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu na ul. 
Malinowej 

9,97 

94. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu na ul. Dalekiej 23,53 

95. Budowa nawierzchni chodnika i jezdni w pasie drogowym ul. Mariackiej 22,01 

96. Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego dz. o nr ewid. 1734 65,43 

97. Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej i Sadowej 
w Mławie - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, 

118,93 

98. Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej – etap II 800,00 

99. Remont drogi gminnej tj. skrzyżowanie ul. Studzieniec z drogą dojazdową do 
dzielnicy przemysłowej  

59,48 

100. Remont drogi gminnej ul. Piekiełko 233,58 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miasto Mława 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101. Remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników 515,70 

102. Remont nawierzchni w ul. Szpitalnej 156,15 

103. Remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, 
znaki poziome i pionowe 

135,84 

104. Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich 339,74 

105. Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie 61,89 

106. Budowa chodnika w ul. Kościelnej 13,61 

107. Budowa chodnika przy ul. Banku Miast po lewej stronie od ul. Sienkiewicza 114,32 

108. Budowa chodnika na odcinku ul. Radosnej po lewej stronie od ul. Andersa 30,89 

109. Budowa chodnika w ul. Przyrynek 19,99 

110. Budowa chodników przy ul. Bednarskiej 87,13 

111. Budowa chodnika w ul. Promyk 23,68 

112. Przebudowa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Padlewskiego 1/2 9,50 

113. Przebudowa chodnika w ul. Wójtostwo 148,60 

114. Przebudowa nawierzchni chodnika na odcinku ul. Powst. Wielkopolskich 8,61 

115. Przebudowa chodnika przy ul. Wójtostwo po prawej stronie od ul. Torfa 
Załęskiego 

149,99 

116. Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Zabrody po prawej stronie od ul. 
Warszawskiej 

99,99 

117. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Piechowskiego 75,90 

118. Przebudowa chodnika na ul. Mariackiej  50,45 

119. Przebudowa chodników na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Granicznej 39,99 

120. Przebudowa chodnika wzdłuż bloków OKM 17 i 19 wraz z budową zatoki 
parkingowej 

106,39 

121. Przebudowa chodnika w ul. Moniuszki 77,98 

122. Przebudowa chodnika w ul. ZWM 44,99 

123. Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej 71,83 

124. Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do ul. 107,99 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
Poprawa standardów 

technicznych infrastruktury 
drogowej 

 
Poprawa układu 

komunikacyjnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miasto Mława 
 
 
 
 
 

Ceglanej 

125. Remont chodnika w ul. Szpitalnej 157,71 

126. Remont chodnika w ul. Granicznej 37,50 

127. Remont chodnika w ul. Długiej 91,94 

128. Remont chodnika na Osiedlu Książąt Mazowieckich 70,00 

129. Remont chodnika w ul. Dworcowej 28,50 

130. Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic 493,35 

131. Utrzymanie i wymiana znaków pionowych 167,39 

132. Oznakowanie poziome dróg 56,39 

133. Inwentaryzacja i przegląd okresowy dróg gminnych 48,72 

134. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 1 875,55 

135. Bieżące utrzymanie dróg gminnych 1 691,48 

 
Gmina 

Radzanów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136. Inwestycje przebudowy dróg 306,61 

137. Wykonanie poszerzenia jezdni w m. Luszewo na odcinku około 900m w 
obrębie zabudowań drodze powiatowej P 2338W-  Ratowo-Luszewo 

288,77 

138. Wykonanie chodnika w m. Wróblewo na odcinku około 300m w obrębie 
zabudowań na drodze P 3014W Liberadz-Radzanów 

204,76 

139. Wykonanie chodnika w m. Radzanów ul. Siemiątkowskiego na odcinku około 
600m w drodze powiatowej P 2355W- Radzanów – Strzegowo 

300,70 

140. Bieżące utrzymanie dróg 455,71 

141. Budowa drogi asfaltowej w m. Radzanów na odcinku ok. 100 m 3,18 

142. Budowa drogi asfaltowej w m. Wróblewo na odcinku ok. 250 m 3,68 

143. Budowa drogi asfaltowej w m. Zgliczyn Witowy na odcinku ok. 100 m 3,18 

144. Inne inwestycje przebudowa dróg gminnych 802,57 

145. Zagospodarowanie centrum miejscowości Radzanów w ramach odnowy wsi,  
w tym  chodniki wraz z poszerzeniem jezdni 

433,14 

146. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Bębnówko 9,55 

147. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Bębnowo 2,99 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
Poprawa standardów 

technicznych infrastruktury 
drogowej 

 
Poprawa układu 

komunikacyjnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gmina 
Radzanów 

148. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Bieżany 13,54 

149. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Bojanowo 3,99 

150. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Bońkowo Podleśne 6,57 

151. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości  Budy Matusy 7,76 

152. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Cegielnia Rat. 7,66 

153. Wykonanie ogrodzenia działka 135 -2000 w miejscowości Budy Matusy 7,01 

154. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Cegielnia Rat. 6,93 

155. Remont drogi gminnej żwirowej 2300 w miejscowości Ratowo 2,29 

156. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Gradzanowo - Zbęskie Kolonia 6,74 

157. Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gradzanowo - Zbęskie 
Kolonia 

7,53 

158. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Radzanów 7,99 

159. Remont drogi gminnej żwirowej w miejscowości Zgliczyn Witowy 11,72 

160. Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Zgliczyn Glinki 3,09 

161. Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wróblewo 5,98 

162. Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Radzanów 4,97 

163. Remont chodnika w ul. Floriańskiej w miejscowości Radzanów 19,68 

164. Remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gradzanowo Zbęskie 2,13 

 
Gmina 

Strzegowo 
 
 
 
 
 
 
 
 

165. Poprawa układu komunikacyjnego  (budowa, remonty i modernizacja dróg), w 
tym: 
- Przebudowa dróg gminnych: 
droga Strzegowo-Kuskowo-Budy Giżyńskie na odcinku 990 mb 
droga Niedzbórz –Grabienice o długości 1.650 mb  
droga Wola Kanigowska –Wólka Rydzewska na odcinku 700 mb 
droga Giżynek Baranek na odcinku 750 mb 
droga Wola Kaniowska-Budy Wolińskie na odcinku 830 mb  
droga Łebki –Sułkowo Polne na odcinku 995 mb  
droga Mdzewo-Mdzewko-Dąbrowa-Dalnia zadanie 2 na odcinku 1400 mb 
- Budowa chodnika w Dąbrowie  na odcinku 258 mb 

3 684,40 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
Poprawa standardów 

technicznych infrastruktury 
drogowej 

 
Poprawa układu 

komunikacyjnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gmina 

Strzegowo 
 
 
 

- Przebudowa przestrzeni publicznej w miejscowości Strzegowo poprzez 
budowę chodników na odcinku 1631,8 m  

166. Przebudowa pozostałych dróg gminnych 450,60 

167. Budowa chodnika w miejscowości Sułkowo - Borowe bd 

168. Budowa chodników , placów i dróg 891,63 

169. Remonty dróg gminnych 970,04 

170. Budowa dróg 919,36 

171. Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz z sposobem odwodnienia 2 086,38 

172. Bieżące utrzymanie dróg gminnych 150,77 

 
Gmina Stupsk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych  1 423,34 

174. Przebudowa przepustu w km 3+586 rzeki Czerwienicy w miejscowości 
Żmijewo-Kuce 

164,16 

175. Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Dąbek 355,28 

176. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kolonia od km 
0+635,00 do km 2+598,23 – Etap 2 

403,37 

177. Bieżące utrzymanie dróg 6,25 

178. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krośnice 216,44 

179. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morawy 172,42 

180. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńpole 291,01 

181. Przebudowa dróg gminnych – ulice Słowackiego, Moniuszki, Tuwima, Matejki 
w miejscowości Stupsk 

310,25 

182. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Zdroje na 
działkach nr ew. 169 i 1 

358,64 

183. Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Krośnice na 
działkach nr ew. 89 i 97 

217,93 

184. Przebudowa drogi i przepustu w ciągu drogi w miejscowości Żmijewo-Kuce dz. 
Nr 133 

134,15 

185. Przebudowa drogi gminnej Olszewo-Bołąki działka nr ew. 109 1,97 

186. Przebudowa przepustu w km 3+586 rzeki Czerwienicy w miejscowości 9,00 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gmina Stupsk 
 
 
 

Żmijewo-Kuce 

187. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na ulice Tuwima 
i Matejki 

2,29 

188. Naprawy i równanie dróg gminnych 72,06 

189. Utwardzenie palcu w Wyszynach Kościelnych 1,23 

190. Naprawy zjazdu i uzupełnienie ubytków w drogach żwirowych 4,04 

191. Zakup znaków drogowych 6,44 

192. Wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach 
narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 

42,73 

193. Przegląd dróg gminnych 6,15 

 
 

Gmina Szreńsk 
 
 
 
 

194. Utrzymanie dróg gminnych 2 297,22 

195. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pączkowo do drogi Zgliczyn Glinki - 
Ługi 

102,07 

196. Budowa chodników w Szreńsku 206,58 

197. Wykonanie nawierzchni jezdnej ulicy Młyńskiej w Szreńsku 99,90 

198. Modernizacja dróg gminnych 215,21 

199. Przebudowa ul. 800-lecia Szreńska w miejscowości Szreńsk 166,73 

200. Przebudowa drogi w miejscowości Szreńsk na odcinku 119 m dz. Nr 1576 89,49 

201. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przychód 29,99 

202. Przebudowa chodników w miejscowości Rochnia 428,53 

203. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liberadz 181,42 

204. Naprawa dróg gminnych w miejscowości Szreńsk 20,15 

205. Budowa chodników w Szreńsku ul. Wiatraczna, część Mostowskiej - projekt 1,00 

206. Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Szreńsk 83,00 

207. Przebudowa ul. Plac Kanoniczny, Podzamcze w miejscowości Szreńsk 6,23 

208. Przebudowa drogi gminnej ul. Wikariacka w miejscowości Szreńsk 244,71 

209. Modernizacja drogi Kunki 12,73 

 210. Przebudowa dróg gminnych w Szydłowie, ul . Polna 106,90 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina 
Szydłowo 

211. Przebudowa dróg gminnych w Trzciance Kolonia 238,03 

212. Bieżące utrzymanie dróg 1 229,09 

213. Przebudowa drogi Szydłówek 95,67 

214. Przebudowa drogi Piegłowo 305,74 

 
Gmina 

Wieczfnia 
Kościelna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100. Budowa chodnika przy drodze powiatowej P2306W w miejscowości Załęże 5,00 

215. Budowa chodnika przy drodze gminnej   w miejscowości Grzybowo 281,89 

216. Przebudowa drogi w miejscowości Uniszki-Cegielnia 399,51 

217. Przebudowa drogi transportu rolnego  w miejscowości Kulany  181,07 

218. Budowa chodnika w miejscowości Długokąty po stronie przystanku  7,96 

219. Modernizacja drogi w miejscowości Łęg  7,91 

220. Przebudowa drogi gminnej Nr G230943W 143,68 

101. Wyżwirowanie odcinka drogi gminnej relacji Bąki - Wieczfnia Kolonia o 
długości ok. 300 m 

6,77 

221. Wyrównanie i wyżwirowanie części drogi o nr ewidencyjnym 41 na odcinku ok. 
500 mb od Bonisławia (skrzyżowanie z drogą gminną G230901W) w kierunku 
Jabłonowa Dyby 

7,64 

222. Budowa chodnika w miejscowości Długokąty po stronie przystanku 7,96 

223. Modernizacja drogi w miejscowości Łęg 7,91 

224. Wyżwirowanie drogi stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Grzybowo - 
Kapuśnik 

6,62 

225. Wzmocnienie istniejącej drogi gruntowej prowadzącej do pól żwirem o 
grubości 10 cm na długości 450 m 

9,60 

226. Remont drogi transportu rolnego na działce nr 380 i 580 w miejscowości 
Windyki 

18,59 

227. Wyżwirowanie drogi dojazdowej do pól o nr 53 w miejscowości Zakrzewo 
Wielkie 

8,12 

228. Remont drogi w miejscowości Uniszki Zawadzkie na odcinku o długości  350 
mb i szer.3m. 

70,24 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gmina 
Wieczfnia 
Kościelna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

229. Remont drogi gminnej nr G230916W na działce nr 25 w miejscowości Uniszki-
Cegielnia na odcinku długości 215,00 m i szer. 3,0 m. 

46,49 

230. Remont drogi w miejscowości Michalinowo na działce nr 4 do drogi krajowej S-
7 na odcinku o długości 300 m i szer. 3,0 m. 

66,47 

231. Remont drogi w miejscowości Uniszki Zawadzkie na działce nr 444 i 445 na 
odcinku długości 120,00 m i szer. 3,0 m. 

28,97 

232. Remont drogi gminnej nr G230916W w miejscowości Uniszki-Cegielnia do 
drogi powiatowej P2307W na odcinku długości 270,00 m. 

10,99 

233. Remont przepustów drogowych w miejscowości Chmielewko i Bąki 25,71 

234. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chmielewo Wielkie 10,01 

235. Roboty ziemne na drodze gminnej w miejscowości Kulany 5,10 

236. Naprawy dróg bitumicznych, żwirowych i gruntowych wykonywane były w 
miejscowościach: Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia, Załęże, Chmielewko, 
Pepłowo, Zakrzewo Wielkie, Kuklin, Windyki, Kulany, Uniszki Gumowskie i 
Chmielewo Wielkie 

28,48 

237. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Pepłowo 7,14 

238. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Baki 8,60 

239. Wyrównanie i wyżwirowanie drogi w miejscowości Bonisław 9,76 

240. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Chmielewo Wielkie 12,24 

241. Remont dróg dojazdowych do pó1 na terenie sołectwa Łęg  10,07 

242. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Kobiałki 11,52 

243. Wyżwirowanie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zakrzewo Wielkie 10,31 

244. Remont przepustu pod droga gminną w miejscowości Wąsosze z naprawą 
nawierzchni bitumicznej 

9,49 

245. Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Wąsosze 10,10 

246. Remont drogi gminnej w miejscowości Chmielewko 4,13 

247. Remont dróg w miejscowościach Pepłowo, Wąsosze, Kuklin 18,27 

248. Naprawa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna 6,15 

249. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w Wieczfni Kościelnej 244,09 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 
 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina 
Wieczfnia 
Kościelna 

 

250. Przebudowa drogi na działce nr 480 w Windykach 114,89 

251. Przebudowa drogi na działce nr 380 w Windykach 195,37 

252. Przebudowa drogi na działce nr 205 w Windykach  

253. Przebudowa drogi na działce nr 37 w Pepłowie 31,152 

254. Przebudowa drogi na działce nr 173 w Pepłowie 52,18 

255. Przebudowa drogi na działce nr 59 w Turowie 62,49 

256. Pozostałe wydatki na naprawy dróg 1,84 

257. Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz przeprowadzenie przeglądów 
okresowych 

60,88 

258. Remonty dróg gminnych 186,56 

259. Bieżące utrzymanie dróg 53,07 

260. Remont nawierzchni drogi relacji Bąki - Wieczfnia Kościelna 12,45 

261. Wyżwirowanie i wyrównanie drogi na działce nr 141 i 205 w miejscowości 
Bonisław 

14,02 

262. Remont drogi dojazdowej do pól w kierunku miejscowości Białuty, działka nr 
36 

30,44 

263. Remont dróg dojazdowych do pól na działkach nr 95 i nr 32 14,02 

264. Wyżwirowanie drogi stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Grzybowo -
Kapuśnik 

12,03 

265. Wzmocnienie istniejącej drogi gruntowej prowadzącej do pól i łąk  18,30 

266. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Baki - Pogorzel 132,27 

267. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąsosze 8,02 

Gmina 
Wiśniewo 

 
 
 
 

268. Remont drogi krajowej w Żurominku 34,99 

269. Realizacja inwestycji na drogach powiatowych 546,47 

270. Wykonanie zjazdów przy drodze w Kosinach Bartosowych 18,67 

271. Rozbudowa drogi gminnej Żurominek i Kowalewo 30,99 

272. Utwardzenie poboczy tłuczniem przy drodze w Kosinach Bartosowych 49,08 

273. Modernizacja i położenie chodnika w drodze nr działki 597/6 w Głużku 100,95 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poprawa standardów 
technicznych infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa układu 
komunikacyjnego 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina 
Wiśniewo 

 
 
 
 

274. Budowa chodnika w Starych Kosinach 49,22 

275. Wykonanie chodników przy drogach gminnych 424,07 

276. Modernizacja drogi w Starej Otoczni 51,17 

277. Modernizacja drogi w Kosinach Kapicznych, Żurominku i Starych Kosinach 54,37 

278. Modernizacja drogi w Głużku, Bogurzynie i Kowalewie 31,98 

279. Modernizacja drogi w Modle i Wiśniewie 51,91 

280. Modernizacja drogi w Podkrajewie 66,88 

281. Modernizacja drogi w Bogurzynie 57,66 

282. Dożwirowanie dróg gminnych 208,78 

283. Remont dróg gminnych 628,54 

284. Naprawa dróg gminnych masą asfaltową  16,47 

285. Remonty poboczy i rowów 14,24 

286. Wykonanie równania i profilowania dróg 15,94 

287. Budowa parkingu przy drodze gminnej 10,20 

288. Przegląd techniczny dróg gminnych 7,00 

289. Ocena stanu dróg gminnych 2,48 

290. Zakup znaków drogowych 7,67 

291. Sporządzenie mapy wysokościowo-sytuacyjne dróg powiatowych, projekty 
przebudowy chodników na drogach powiatowych oraz przebudowa chodników 

447,31 

292. Sporządzenie mapy wysokościowo-sytuacyjne dróg gminnych, projekty 
przebudowy chodników na drogach powiatowych oraz przebudowa chodników 

467,64 

Razem:  81 974,31 tys. złotych 

 
Rozbudowa systemu 

komunikacji zbiorowej 
 
 
 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

293. Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Cegielnia Lewicka 23,23 

294. Naprawa przystanku w miejscowości Zawady 0,60 

295. Konserwacja przystanków 1,02 

296. Zakup  przystanków do miejscowości Parcele Łomskie 8,86 

Miasto Mława 
 

297. Budowa dworca zintegrowanego autobusowego  i kolejowego. Nabycie 
nieruchomości do zasobu pod projektowany dworzec zintegrowany 

18,37 
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Zadanie,  kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 

Rozbudowa systemu 
komunikacji zbiorowej 

 
Miasto Mława 

298. Budowa parkingu przy ul. Instalatorów 149,63 

299. Budowa chodnika i parkingu wzdłuż bloku OKM 8 50,00 

300. Budowa zatoki parkingowej na ul. Mariackiej 64,00 

301. Zakup wiat przystankowych 34,55 

302. Obsługa stref płatnego parkowania 244,10 

303. Budowa czterech zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544A1 
(ul. Piłsudskiego w Mławie) 

173,10 

304. Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego 96,29 

305. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej 173,10 

306. Remont wiat przystankowych 2,49 

Gmina 
Radzanów 

307. Zakup przystanków autobusowych 10,18 

308. Wykonanie pasa parkingowego w Ratowie 51,49 

 
Gmina Stupsk 

309. Zakup 3 wiat przystankowych 11,60 

310. Transport wiat przystankowych 1,55 

311. Naprawa wiat przystankowych 1,21 

 
Gmina 

Wieczfnia 
Kościelna 

312. Remont drogi gminnej w miejscowości Długokąty polegający na wykonaniu 
zatoczki autobusowej oraz utwardzeniu poboczy 

24,02 

313. Uzupełnienie oznakowania pionowego (zakupiono 2 szt. znaków drogowych 
oraz tablicę informacyjną szt. 3), odnowienie stanowiska parkingowego w 
miejscowości Wieczfnia Kościelna, remont ławki na przystankach 
autobusowych  

5,96 

314. Zakup wiat przystankowych w miejscowościach Zakrzewo Wielkie, Chmielewo, 
Chmielewko, Grzebsk i Kobiałki 

19,20 

Razem:  1 164,55 tys. złotych 

Pozostałe zadania w zakresie 
ochrony przed hałasem 

Miasto Mława 315. 
Wymiana okien w budynkach 

104,88 

Razem:  104,88 tys. złotych 

Razem koszty w latach 2011-2012: 83 243,74 tys. PLN 



2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń 
naturalnych 
 
W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele: 
 

Cele Stan realizacji 

 
Długoterminowe 
do 2019 r. 

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w 
wyniku wspólnych działań sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia 

W trakcie realizacji. 
 
Edukacja i informacja 

 
Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi, 
katastrofami i awariami 
 

W trakcie realizacji. 
 
Utrzymanie i modernizacja 
służb ratowniczych. 
 Działania związane z 
zarządzaniem kryzysowym.  
Edukacja i informacja 

 
Krótkoterminowe 
do 2015 

Podejmowanie działań prewencyjnych 
zapobiegających wystąpieniu zagrożeń 
naturalnych, awarii oraz katastrof 
spowodowanych działalnością człowieka oraz 
minimalizacja skutków w przypadku ich 
wystąpienia 

W trakcie realizacji. 
 
Działalność kontrolna 
odpowiednich służb 

 
Doskonalenie systemu zarządzania 
kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska, 
oraz rozwój monitoringu zagrożeń 
środowiska 
 

W trakcie realizacji. 
 
Utrzymanie i modernizacja 
służb ratowniczych. 
Edukacja ekologiczna.  
Działania koncepcyjne.  
Działania związane z 
utrzymaniem i rozwojem 
zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych 

 
Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania: 
 

• utrzymywanie w sprawności i gotowości służb ratowniczych poprzez dofinansowanie, zakup 
sprzętu, modernizacja sprzętu ratowniczego, szkolenia, 

• rozbudowa infrastruktury służącej straży pożarnej (strażnice, remizy, garaże, itp), 

• utrzymywanie formacji Obrony Cywilnej, pogotowia ratunkowego i pozostałych służb 
medycznych, 

• informowanie społeczeństwa o wystąpieniu zagrożeń, 

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
• pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych. 

 
Zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przedstawiono w rozdziale poświęconym jakości 
wód i racjonalnej gospodarce wodnej. Na zadania związane z ochrona przed awariami i zagrożeniami 
naturalnymi wydatkowano w latach 2011 - 2013 kwotę co najmniej 25 212,91 tys. złotych. 
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Tabela 7. Wykaz nakładów finansowych poniesionych na poszczególne typy zadań  
w latach 2011 - 2013 

Działania Kwota w tys. zł 

Utrzymanie w gotowości służb ratowniczych 
Uzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczo-chemiczno-ekologicznego 

22 418,90 

Pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych 2 794,01 

Nakłady razem: 25 212,91 

 
Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi 
awariami oraz zagrożeniami naturalnymi w latach 2011 - 2013 przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 8. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych w latach 2011-2013 

Zadanie,  kierunek 
działań 

Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrzymanie w gotowości 
służb ratowniczych 

 
Uzupełnianie sprzętu 

ratownictwa  
techniczo-chemiczno-

ekologicznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Powiat Mławski 

1. Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych  dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  w Mławie 

933,55 

2. Zakup ciężkiego samochodu  ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 

763,02 

3. Bieżące funkcjonowanie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Mławie 

11 670,31 

4. Zakup terminali statusów wraz z systemem nawigacji do pojazdów pożarniczych 27,76 

Gmina 
Dzierzgowo 

5. Modernizowanie (wymiana, uzupełnianie i doposażenie) sprzętu dla jednostek 
ochotniczych  straży pożarnych 

360,86 

6. Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych 207,22 

7. Przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie wystąpienia sytuacji 
kryzysowej (czerwiec 2011, czerwiec 2012) 

630,00 

8. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mławie 

10,00 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

9. Remont remizy OSP miejscowości Lipowiec Kościelny  616,56 

10. Przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie 

10,0 

11. Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych 571,89 

 
Miasto Mława 

12. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  31,51 

13. Przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie 

50,00 

14. Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na remont budynku 

20,00 

15. Zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej  10,00 

16. Naprawa samochodu będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie 0,95 

Gmina Radzanów 
 

17. Remont strażnicy OSP w miejscowości Józefowo 7,57 

18. Remont strażnic pozostałych OSP 65,78 
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Zadanie,  kierunek 
działań 

Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 
 

Utrzymanie w gotowości 
służb ratowniczych 

 
Uzupełnianie sprzętu 

ratownictwa  
techniczo-chemiczno-

ekologicznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gmina Radzanów 

19. Zakup garażu dla OSP Radzanów 9,10 

20. Przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie 

34,5 

21. Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych 436,36 

22. Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP 35,41 

23. Utrzymanie konserwatorów i udział w działaniach ratowniczych 21,06 

 
Gmina Strzegowo 

24. Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych 1 462,83 

25. Przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 

- 

26. Przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie 

17,00 

27. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z 
przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzborzu 

428,33 

 
Gmina Stupsk 

28. Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych 873,89 

29. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Stupsk 382,16 

30. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mławie 

17,00 

 
Gmina Szreńsk 

31. Bieżące remonty strażnic w m. Szreńsk i Rochnia. Zakupy materiałów niezbędnych 
do wykonywania zadań OCHP (mundury, węże strażackie, prądownice, aparat 
powietrzny) 

42,59 

32. Przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie 

7,00 

33. Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych 280,36 

 
Gmina Szydłowo 

34. Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych 1 060,85 

35. Zakup samochodu strażackiego i aparatu oddechowego 617,65 

36. Przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie 

7,00 

Gmina Wieczfnia 
Kościelna 

37. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Wieczfnia Kościelna  28,00 

38. Zakup aparatu powietrznego dla OSP Wieczfnia Kościelna 4,30 
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Zadanie,  kierunek 
działań 

Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

Utrzymanie w gotowości 
służb ratowniczych 

 
Uzupełnianie sprzętu 

ratownictwa  
techniczo-chemiczno-

ekologicznego 

39. Bieżące funkcjonowanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 379,11 

40. Przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie 

7,00 

 
Gmina Wiśniewo 

41. Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych 263,56 

42. Wykonanie przeglądu instalacji p-poz w świetlicach gminy i budynkach oświaty 6,86 

43. Przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie 

10,00 

Razem:  22 418,90 tys. złotych 

 
 
 
 
 
 

Pomoc ludności w 
sytuacjach kryzysowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Powiat Mławski 

44. Wydatki na obronę cywilną 2,84 

45. Wydatki na zarządzanie kryzysowe 82,88 

46. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20,29 

Gmina 
Dzierzgowo 

47. Wydatki na zarządzanie kryzysowe 0,98 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

48. Działalność straży gminnej 93,86 

 
Miasto Mława 

49. Wydatki na obronę cywilną 39,20 

50. Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława – etap II. Cztery punkty kamerowe 
(nr 2, 5, 6, 15) wraz z przyłączeniem 

178,26 

51. Utrzymanie Straży Miejskiej 1 560,82 

52. Usuwanie skutków ulewnych opadów na terenie miasta 96,89 

Gmina Radzanów 53. Wydatki na obronę cywilną 0,20 

 
Gmina Strzegowo 

54. Wydatki na zarządzanie kryzysowe 35,28 

55. Wydatki na obronę cywilną 0,20 

56. Zakup sprzętu do utrzymania urządzeń służących zabezpieczeniu 
przeciwpowodziowemu 

157,00 

57. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10,00 

Gmina Stupsk 58. Utrzymanie i prowadzenie Wspólnej Straży Gminnej działającej na terenie Gminy 
Stupsk oraz Gmin Wiśniewo, Szydłowo, Lipowiec Kościelny i Wieczfnia Kościelna 

84,86 

Gmina Szydłowo 59. Utrzymanie straży gminnej (dotacja) 64,86 
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Zadanie,  kierunek 
działań 

Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
Pomoc ludności w 

sytuacjach kryzysowych 

 
Gmina Wieczfnia 

Kościelna 

60. Utrzymanie i prowadzenie Wspólnej Straży Gminnej 61,86 

61. Wydatki na obronę cywilną 0,25 

62. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wypłata zasiłków celowych dla rodzin 
rolniczych poszkodowanych przez powódź, huragan 

12,00 

63. Usuwanie skutków huraganu (lipiec 2012 r.) 0,42 

64. Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 0,10 

Gmina Wiśniewo 65. Działalność straży gminnej 290,96 

Razem:  2 794,01 tys. złotych 

Razem koszty w latach 2011-2012: 25 212,91 tys. PLN 

 



 46

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody 
i krajobrazu oraz lasów 
 
W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele: 
 

Cele Stan realizacji 

 
Długoterminowe 
do 2019 r. 

Ochrona walorów i zasobów 
przyrodniczych powiatu 

W trakcie realizacji. 
 
Utrzymanie, modernizacja i tworzenie 
nowych obszarów i obiektów zieleni. 
Edukacja i promocja walorów przyrody. 
Działania koncepcyjne, administracyjne 
i kontrolne. 

 
Zwiększenie spójności systemu 
przyrodniczego powiatu 

 
Krótkoterminowe 
do 2015 

 
Ochrona obszarów i obiektów 
przyrodniczo cennych 

W trakcie realizacji. 
 
Działalność kontrolna odpowiednich 
służb.  
Edukacja ekologiczna. 

Zwiększenie powierzchni terenów 
zieleni urządzonej wraz z poprawą 
standardu zagospodarowania tych 
terenów w poszczególnych gminach 

W trakcie realizacji. 
 
Utrzymanie, modernizacja i tworzenie 
nowych obszarów i obiektów zieleni. 
Działania koncepcyjne. 

Uwzględnianie wartości środowiska 
przyrodniczego w polityce 
przestrzennej i kierunkach rozwoju 
poszczególnych gmin oraz całego 
powiatu 

W trakcie realizacji. 
 
Działania koncepcyjne, administracyjne 
i kontrolne.  
Edukacja ekologiczna 

 
Ochrona walorów i różnorodności 
krajobrazu 

W trakcie realizacji. 
 
Działania koncepcyjne, administracyjne 
i kontrolne.  
Edukacja ekologiczna 

 
Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania: 
 

• promocja walorów przyrodniczych powiatu, także podczas prowadzenia edukacji ekologicznej, 

• prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem zieleni: parków, zieleńców, skwerów, 
zieleni osiedlowej, terenów rekreacyjnych, cmentarzy, zieleni przyulicznej, itp., 

• przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody, 

• wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów, 

• sprawowanie opieki nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami, 

• uzgadnianie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) oraz projektów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• wykonanie nowych obiektów służących do wypoczynku i rekreacji mieszkańców powiatu (boisk, 
placów zabaw, innych obiektów sportowo - rekreacyjnych), 

• rozwój turystyki na terenie powiatu, 

• ochrona lasów i prowadzenie gospodarki leśnej w lasach wszystkich form własności. 
 



 47

Na działania związane z ochroną przyrody, krajobrazu i lasów wydatkowano w latach 2011-2013 
kwotę co najmniej 38 900,68 tys. złotych. 

Tabela 9. Wykaz nakładów finansowych poniesionych na poszczególne typy zadań  
w latach 2011 - 2013 

Działania Kwota w tys. zł 

Utrzymanie zieleni urządzonej 4 273,16 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 
Rozwój małej architektury (kwietniki, ławki, kosze, nawierzchnie itp.) 

29 663,52 

Poprawa estetyki i rewaloryzacja miejscowości 2 495,73 

Ochrona lasów 1 797,85 

Zagospodarowanie przestrzenne 670,42 

Nakłady razem: 38 900,68 

 
Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie  ochrony przyrody 
i krajobrazu w latach 2011 - 2013 przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 10. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz lasów w latach 2011-2013 

Zadania, kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

Utrzymanie zieleni urządzonej 

Gmina Dzierzgowo 1. Utrzymanie zieleni 4,71 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

2. Utrzymanie zieleni 49,99 

3. Prace pielęgnacyjne pomników przyrody w miejscowości Niegocin 3,20 

Miasto Mława 4. Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie 1 729,87 

5. Utrzymanie zieleni 2 316,68 

Gmina Radzanów 6. Zakup kosy spalinowej do koszenia trawy 1,99 

7. Utrzymanie zieleni 16,25 

Gmina Strzegowo 8. Utrzymanie zieleni 15,23 

 
Gmina Stupsk 

9. Utrzymanie zieleni 8,68 

10. Budowa rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Dąbek działka nr ew. 
96. Mapy oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

3,98 

 
Gmina Szreńsk 

11. Bieżąca pielęgnacja terenów zieleni przy drogach gminnych 5,51 

12. Bieżąca pielęgnacja parków i skwerów 5,69 

13. Utrzymanie zieleni 4,55 

Gmina Szydłowo 14. Utrzymanie zieleni 4,64 

 
Gmina Wieczfnia 

Kościelna 

15. Koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy 16,61 

16. Pielęgnacja drzewostanu przy drogach gminnych 1,90 

17. Utrzymanie zieleni 18,59 

18. Zakup urządzenia zraszającego wraz z osprzętem 7,77 

19. Zakup rębaka do gałęzi 24,28 

Gmina Wiśniewo 20. Koszenie poboczy dróg 5,00 

21. Utrzymanie zieleni 28,04 

Razem:  4 273,16 tys. złotych 

Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej  

 

Powiat Mławski 22. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Mławie 

5 234,48 

23. Zakup kwiatów i materiałów na urządzenie parkingu 0,59 
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Zadania, kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej 
Rozwój małej architektury 

(kwietniki, ławki, kosze, 
nawierzchnie itp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gmina Dzierzgowo 

24. Budowa obiektów sportowych 30,00 

25. Zagospodarowanie terenu i budowa boiska, w ramach kompleksowej 
przebudowy Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie. Wykonanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej 

18,00 

26. Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach programu 
"Radosna Szkoła" 

85,43 

 
Gmina Lipowiec 

Kościelny 

27. Prace przy parku w miejscowości Lipowiec Kościelny 26,04 

28. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym 262,11 

29. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Turzy Wielkiej 30,03 

30. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach 46,02 

31. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzy Małej 126,18 

32. Budowa dwóch boisk do piłki plażowej siatkowej w Gimnazjum 9,24 

33. Zagospodarowanie placu i terenów zielonych przed budynkiem szkoły w 
Lipowcu Kościelnym 

13,91 

34. Wykonanie przeglądu placów zabaw 2,45 

35. Naprawa sprzętów na placu zabaw w Kęczewie 0,95 

36. Utrzymanie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu 
Kościelnym 

489,28 

37. Budowa boiska w Dobrej Woli 8,35 

38. Budowa boiska w Woli Kęczewskiej 2,41 

 
 

Miasto Mława 
 
 
 
 
 

39. Budowa nawierzchni placu wokół pomnika Jana Pawła II 99, 63 

40. Budowa nawierzchni placu zabaw na Pl. 1 Maja.  15,00 

41. Budowa sali sportowej przy SP 6 1 590,00 

42. Budowa placu zabaw przy ZPO Nr 1 w ramach projektu "Radosna Szkoła" 127, 27 

43. Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w 
Mławie 

690,93 

44. Budowa placu zabaw przy ZPO Nr 2 w ramach projektu  "Radosna Szkoła" 230,76 

45. Budowa placu zabaw przy SP 7 w ramach projektu "Radosna Szkoła" 230, 32 
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Zadania, kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej 
Rozwój małej architektury 

(kwietniki, ławki, kosze, 
nawierzchnie itp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miasto Mława 

46. Budowa szkolnego placu zabaw przy SP 6 230,73 

47. Budowa sali sportowej przy SP 6 3 180,76 

48. Budowa boisk „Moje Boisko-ORLIK 2012” na terenie MOSiR 1 459,57 

49. Budowa wielofunkcyjnych boisk przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w 
Mławie 

 

50. Zakup piłkochwytów na boisko Orlik Obiekt 13,28 

 
Gmina Radzanów 

51. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gradzanowo Zbęskie 9,56 

52. Przygotowanie dokumentacji na plac zabaw w miejscowości Wróblewo 0,06 

53. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wróblewo 12,00 

54. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Radzanów 4,50 

55. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zgliczyn Glinki 8,00 

56. Wykonanie altany z drewna na działce gminnej nr 350 na podłożu z kostki 
brukowej oraz wykonanie ławek i stołu do ww. altany w miejscowości 
Zgliczyn Glinki 

12,00 

57. Zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej w m. Zgliczyn Witowy 112,08 

58. Zagospodarowanie rekreacyjne działki w Trzcińcu 180,88 

59. Zagospodarowanie rekreacyjne działki w Bębnowie 42,12 

60. Utrzymanie obiektów sportowych 7,27 

61. Rozwój bazy turystycznej w gminie - zagospodarowanie działki nr 100 27,19 

 
Gmina Strzegowo 

 
 
 
 
 
 
 

62. Budowa wielofunkcyjnego boiska  sportowego w Łebkach i Mdzewku 
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu sportowego 
Moje boisko -  Orlik 2012/ boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz 
z zapleczem sanitarno-szatniowym/ w Dąbrowie 
Budowa sezonowego lodowiska składanego pn „ Biały Orlik „ 
zlokalizowanego w kompleksie sportowym wykonanym w ramach 
programu „ Moje Boisko Orlik 2012” w Niedzborzu 

2 308,58 

63. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Sułkowo-
Borowe i Rydzyn Szlachecki   

bd 
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Zadania, kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 
 
 
 

Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej 
Rozwój małej architektury 

(kwietniki, ławki, kosze, 
nawierzchnie itp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gmina Strzegowo 

64. Wykonanie placu zabaw w Zespole Szkół w Niedzborzu dla klasy „0” wraz z 
remontem zaplecza sportowego 

50,00 

65. Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. św. St. Kostki w 
Strzegowie 

bd 

66. Budowa hali sportowej w Strzegowie 6 252,19 

 
Gmina Stupsk 

67. Budowa i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w 
miejscowości Morawy 

289,64 

68. Budowa i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w 
miejscowości Stupsk 

241,98 

69. Zakup gruntu pod boisko sportowe w m. Wyszyny Kościelne 30,48 

70. Budowa boiska sportowego w miejscowości Wyszyny Kościelne. Mapy oraz 
sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

5,34 

71. Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj. Mapy oraz sporządzenie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

4,11 

72. Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w m. Zdroje 15,93 

 
Gmina Szreńsk 

73. Budowa sali gimnastycznej w ZPO 1 Gimnazjum w Szreńsku 1 323,90 

74. Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szreńsk 41,04 

75. Wykonanie placu zabaw w sołectwie Mostowo 49,54 

76. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Proszkowie 107,28 

77. Urządzenie boiska piłkarskiego w Parku w Szreńsku 196,60 

78. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miączynie Małym 19,98 

79. Baza turystyczna z zagospodarowaniem terenu w Miączynie Dużym - 
projekt 

7,38 

 
Gmina Wieczfnia 

Kościelna 
 
 
 

80. Zakup piłkochwytów  w Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej 9,99 

81. Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych oraz placu zabaw dla dzieci                                                        6,76 

82. Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Pogorzel 

26,49 

83. Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Chmielewko 

23,80 
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Zadania, kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
 

Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej 
Rozwój małej architektury 

(kwietniki, ławki, kosze, 
nawierzchnie itp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gmina Wieczfnia 
Kościelna 

84. Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w 
sołectwie Michalinowo 

14,80 

85. Wyposażenie placu zabaw i miejsca spotkań integracyjnych w sołectwie 
Pogorzel 

15,40 

86. Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Załęże 

12,67 

87. Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Michalinowo 

10,69 

88. Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Grzybowo 

17,96 

89. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wieczfnia - Kolonia 8,66 

90. Utworzenie boiska (placu zabaw) na działce położonej we wsi Wąsosze 
należącej do gminy Wieczfnia Kościelna  

50,72 

91. Zakup działki i o powierzchni ok. 0,4 ha i przystosowanie jej pod boisko 
wiejskie w miejscowości Wieczfnia - Kolonia 

10,59 

92. Zagospodarowanie przestrzeni terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w 
Pepłowie 

10,00 

93. Zagospodarowanie przestrzeni terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Windyki 

27,67 

94. Utworzenie boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w sołectwie 
Długokąty 

14,08 

95. Zagospodarowanie placu na boisko i plac zabaw w sołectwie Wieczfnia 
Kościelna 

13,91 

96. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grzebsk - budowa 
parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw 

721,98 

97. Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfni Kościelnej 2 608,00 

98. Minicentrum sportowo-kulturalne wsi Kuklin. W 2011 roku trwała ocena i 
weryfikacja wniosku. Wniosek został pozytywnie oceniony pod koniec roku. 

522,56 

Gmina Wiśniewo 99. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych 36,800 
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Zadania, kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 
Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej 
Rozwój małej architektury 

(kwietniki, ławki, kosze, 
nawierzchnie itp.) 

 
Gmina Wiśniewo 

100. Doposażenie placów wiejskich w miejscowościach gminy oraz zakup 
fontanny do stawu wiejskiego w miejscowości Wiśniewo 

172,14 

101. Remont boisk gminnych w miejscowościach Wojnówka i Bogurzynek  41,02 

102. Zakup stołów i ławek parkowych na place wiejskie w 16  miejscowościach 
gminy 

35,50 

103. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Głużek 332,43 

104. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wiśniewo 616,21 

105. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn 430,24 

106. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stare Kosiny 306,32 

Razem:  29 663,52 tys. złotych 

Poprawa estetyki i 
rewaloryzacja miejscowości 

Gmina Dzierzgowo 107. Poprawa estetyki i rewaloryzacja miejscowości 30,00 

 
Gmina Lipowiec 

Kościelny 

108. Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lipowiec Kościelny 6,60 

109. Kształtowanie  Centrum wsi Kęczewo   336,49 

110. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Turza Wielka 3,68 

111. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dobra Wola 1,94 

112. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wola Kęczewska   6,00 

Miasto Mława 113. Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie 358,74 

 
Gmina Radzanów 

114. Zagospodarowanie centrum miejscowości Radzanów w ramach odnowy wsi 433,14 

115. Zagospodarowanie centrum miejscowości Ratowo w ramach odnowy wsi 18,03 

Gmina Strzegowo 
Państwowy Instytut 

Geologiczny - PIB 

116. 
Rozbudowa szlaków turystyczno-kulturalnych 

bd 

Gmina Strzegowo 117. Budowa Centrum Kulturowo- Historycznego „Kantor Młyński” w Strzegowie 1 215,21 

 
Wieczfnia Kościelna 

118. Wyłożenie przed świetlicą wiejską  w Kulanach kostki brukowej 
(chodnikowej)  

9,30 

119. Budowa ogrodzenia nieruchomości  w Michalinowie - miejsca spotkań dla 
mieszkańców wsi  (w ramach funduszu sołeckiego) 

7,98 

120. Rewitalizacja terenu wokół Mauzoleum w Uniszkach Zawadzkich 68,62 
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Zadania, kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

Razem:  2 495,73 tys. złotych 

 

 
Ochrona lasów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiat Mławski 
Nadleśnictwa: 

Dwukoły, 
Ciechanów 
Przasnysz 

121. Nadzór nad gospodarką  leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa na powierzchni 10 639,37 ha 

390,06 

 
 
 
 
 

Powiat Mławski 
 

122. Przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych tj. 20 działek na terenie 6 
Gmin powiatu mławskiego Strzegowo, Stupsk, Szydłowo, Szreńsk , 
Dzierzgowo i Wiśniewo 

7,80 

123. Przekwalifikowaniem z urzędu   63 działek gruntów na leśne w ramach 
działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

27,46 

124. Wypłata rolnikom ekwiwalentu wynikającego z zalesienia gruntów V i VI 
klasy bonitacyjnej 

930,07 

125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów o łącznej 
powierzchni 412,9472 ha dla części wsi Marysinek; Rudowo, gm. Strzegowo, 
części wsi Budy Matusy, gm. Radzanów 

367,16 

126. Prace scaleniowe na obiektach: Kontrewers i Marianowo, gm. Strzegowo na 
powierzchni 198 ha oraz Proszkowo, gm. Szreńsk 

39,77 

Gmina Stupsk 127. Zakup karmy dla zwierząt 3,00 

Gmina Szreńsk 128. Dokarmianie zwierzyny leśnej 2,40 

Gmina Wieczfnia 
Kościelna 

129. Zakup paszy – ziarna dla zwierzyny leśnej w celu dokarmiania w okresie 
zimowym 

1,50 

130. Opieka nad zwierzętami 13,67 

Gmina Wiśniewo 131. Zakup karmy dla zwierząt leśnych 9,84 

Powiat Mławski 132. Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej. Zakup odzieży i butów rybackich 5,12 

Razem:  1 797,85 tys. złotych 
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Zadania, kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszty w 
tys. złotych 

 

 
 
 

Zagospodarowanie 
przestrzenne 

Powiat Mławski 133. Aktualizacja strategii powiatu mławskiego na lata 2014-2020 40,00 

Gmina Dzierzgowo 134. Plany zagospodarowania przestrzennego 1,61 

Mina Lipowiec 
Kościelny 

135. Aktualizacja programu ochrony środowiska 0,25 

 
Miasto Mława 

136. Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. Mławy, projektów decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

233,16 

137. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – Płocka  

- 

138. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - Żuromińska 

- 

 
Gmina Radzanów 

139. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radzanów 

24,00 

140. Przygotowanie dokumentacji na „Odnowę wsi Ratowo” 8,11 

141. Przygotowanie dokumentacji na „Odnowę wsi Zgliczyn Witowy” 9,67 

Gmina Strzegowo 142. Plany zagospodarowania przestrzennego 73,66 

 
Gmina Stupsk 

143. Sporządzenie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Stupsk i projektu zmiany Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk oraz mapy do 
projektów 

100,14 

 
Gmina Szreńsk 

144. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Szreńsk 

57,57 

145. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 42,98 

146. Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 20,70 

Gmina Szydłowo 147. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 34,48 

Gmina Wieczfnia 
Kościelna 

148. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

24,09 

Razem:  670,42 tys. złotych 

Razem koszty w latach 2011-2012: 38 900,68 tys. PLN 
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2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie gleb i gruntów oraz surowców 
mineralnych 
 
W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele: 
 

Cele Stan realizacji 

 
Długoterminowe do 
2019 r. 

 
Zapobieganie zanieczyszczeniu i 
niekorzystnemu przekształceniu 
powierzchni ziemi 
 

W trakcie realizacji. 
 
Działania planistyczne. 
Działania podejmowane przez 
osoby uprawiające ziemię.  
Działalność kontrolna i 
administracyjna. Edukacja 
ekologiczna 

 
Ochrona zasobów złóż 
nieeksploatowanych 
 

W trakcie realizacji 
 
Działania planistyczne.  
Działania podejmowane przez 
właścicieli terenu i użytkowników 
złóż.  
Działalność kontrolna i 
administracyjna. Edukacja 
ekologiczna 

 
Krótkoterminowe do 
2015 

 
Użytkowanie gleb i gruntów w sposób 
zapobiegający ich degradacji 
 

W trakcie realizacji. 
 
Działania planistyczne.  
Działania podejmowane przez 
osoby uprawiające ziemię.  
Edukacja ekologiczna. 

 
Rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych 
 

W trakcie realizacji. 
 
Działania planistyczne.  
Działania podejmowane przez 
właścicieli terenu i użytkowników 
złóż.  
Działalność kontrolna i 
administracyjna.  
Edukacja ekologiczna 

  
Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania: 

 

• oczyszczanie powierzchni terenu w poszczególnych gminach, 

• usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest, 

• właściwa gospodarka odpadami, 

• odbiór i unieszkodliwianie osadów ściekowych oraz ich zagospodarowanie, 

• usuwanie odpadów zawierających azbest, 

• rekultywacja zamkniętych składowisk, 

• monitoring mogilnika, 

• budowa nowych obiektów do zagospodarowania odpadów, 
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• edukacja ekologiczna, m.in. organizacja konferencji dotyczących gospodarki odpadami, 

• wapnowanie gleb. 
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono kwestie związane z gospodarka odpadami - dziedziną najbliżej 
związaną właśnie z powierzchnią terenu (poprzez możliwość negatywnego oddziaływania). 
Dotychczas sporządzane były sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami (co dwa lata), 
jednak nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniosła ten obowiązek (jak 
również wykonywania aktualizacji planów). Obecnie, sporządzane są jedynie plany na poziomie 
wojewódzkim i krajowym (aktualizowane co sześć lat). Gminy składają natomiast coroczne 
sprawozdania z gospodarki odpadami do Marszałka Województwa. 
 
W zadaniach dotyczących ochrony powierzchni terenu ujęto także usuwanie wyrobów i odpadów 
zawierających azbest - jest to zadanie związane także z ochroną powietrza atmosferycznego, jak i 
gospodarką odpadami.  
 
Na zadania związane z ochroną gleb i gruntów oraz surowców mineralnych wydatkowano w latach 
2011-2013 kwotę co najmniej 6 485,25tys. złotych. 

Tabela 11. Wykaz nakładów finansowych poniesionych na poszczególne typy zadań  
w latach 2011 - 2013 

Działania Kwota w tys. zł 

Gospodarka odpadami, w tym oczyszczanie terenu i odpadów 
Rekultywacja składowisk 

2 996,03 

Oczyszczanie miast i wsi 2 891,99 

Usuwanie azbestu 435,85 

Rekultywacja terenu 155,88 

Wapnowanie gleb kwaśnych 4,0 

Badanie jakości gleb 1,5 

Nakłady razem: 6 485,25 

 
Stan realizacji celów wyznaczonych w Programie ochrony środowiska przedstawiono w poniższej 
tabeli. 



 58

Tabela 12. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie gleb i gruntów oraz surowców mineralnych (oraz gospodarki 
odpadami) w latach 2011-2013 

Zadania,  kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszt w tys. 
złotych 

 
 

Gospodarka odpadami, w tym 
oczyszczanie terenu i odpadów 

Rekultywacja składowisk 

Powiat Mławski 1. Monitoring mogilnika 7,92 

Gmina 
Dzierzgowo 

2. Gospodarka odpadami 381,53 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

3. Gospodarka odpadami 198,83 

Miasto Mława 4. Gospodarka odpadami 1 018,57 

Gmina Radzanów 5. Gospodarka odpadami 82,52 

Gmina Stupsk 6. Rekultywacja terenu po składowisku odpadów  217,88 

7. Gospodarka odpadami 227,11 

Gmina Strzegowo 8. Gospodarka odpadami 157,41 

 
Gmina Szreńsk 

9. Gospodarka odpadami 141,39 

10. Przygotowanie do składowania osadów ściekowych (suszenie)  

11. Budowa składowiska odpadów w Miączynie Dużym 19,30 

12. Utrzymanie składowiska odpadów 192,94 

13. Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości  92,07 

Gmina Wieczfnia 
Kościelna 

14. Gospodarka odpadami 112,54 

Gmina Wiśniewo 15. Gospodarka odpadami 146,02 

Razem: 2 996,03  tys. złotych 

 
Oczyszczanie miast i wsi 

 
 
 
 
 

Gmina Lipowiec 
Kościelny 

16. Oczyszczanie terenu 71,25 

 
Miasto Mława 

17. Oczyszczanie miasta, składowanie odpadów 2 525,16 

18. Selektywna zbiórka odpadów 17,23 

19. Utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, 
sprzątanie, koszenie i  monitorowanie zagrożeń  

92,10 

Gmina Radzanów 20. Oczyszczanie terenu 80,74 
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Zadania,  kierunki działań Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszt w tys. 
złotych 

 
Oczyszczanie miast i wsi 

Gmina Stupsk 21. Oczyszczanie terenu 18,99 

Gmina Szreńsk 22. Zakupy inwestycyjne do utrzymania porządku i czystości (zamiatarka, wóz 
asenizacyjny) 

57,93 

Gmina Wiśniewo 23. Oczyszczanie terenu 28,59 

Razem: 2 891,99 tys. złotych 

Usuwanie azbestu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gmina 
Dzierzgowo 

24. 
Usuwanie azbestu 

68,82 

Miasto Mława 25. Wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę  przy ul. Słowackiego 1 75,00 

26. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych  90,99 

Gmina Radzanów 27. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radzanów 
17,50 

Gmina Szreńsk 28. Usuwanie azbestu 20,85 

29. Wykonanie Programu usuwania wyrobów i odpadów zawierających 
azbest 

12,30 

30. Wprowadzanie danych inwentaryzacyjnych do Bazy Azbestowej - 

Gmina Szydłowo 31. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. bd 

Gmina Wieczfnia 
Kościelna 

32. Opracowanie programu usuwania azbestu  25,00 

33. Usuwanie azbestu 49,62 

Gmina Wiśniewo 34. Usuwanie azbestu 75,77 

Razem: 435,85  tys. złotych 

Rekultywacja terenu Gmina Stupsk 35. Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych 155,88 

Razem: 155,88 tys. złotych 

Wapnowanie gleb kwaśnych 

Właściciele 
działek 

36. Wapnowanie gleb bd 

Gmina Szydłowo 37. Wapnowanie gleb 4,00 

Badanie jakości gleb Gmina Stupsk 38. Badanie jakości gleb 1,50 

Razem: 5,5 tys. złotych 

Razem koszty w latach 2011-2012: 6 485,25tys. PLN 
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2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej  
 
W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele: 
 

Cele Stan realizacji 

Długoterminowe do 
2019 r. 
 
Krótkoterminowe do 
2015 

Wykształcenie u mieszkańców powiatu nawyków 
kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności 
za stan i ochronę środowiska 
 

W trakcie realizacji. 
 
Edukacja ekologiczna 
w różnych formach. 
Promocja zdrowego 
trybu życia 

 
Edukacja ekologiczna polegała przede wszystkim na rozbudzaniu świadomości i wrażliwości 
ekologicznej, zainteresowanie problemami środowiska, upowszechnianie wiedzy o tej tematyce, 
kształtowanie pozytywnych postaw.  
 
Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania: 
 

• wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, 

• prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć dydaktycznych, 

• organizacja pozaszkolnych zajęć związanych z edukacją ekologiczną, 

• realizacja programów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, 

• organizacja szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów z zakresu ochrony środowiska, 

• organizacja imprez związanych z ochroną środowiska oraz sportem i rekreacją. 
 
Na zadania związane z edukacją ekologiczną poniesiono w latach 2011-2013 koszty w wysokości co 
najmniej 313,56 tys. złotych.  
 
Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2011-2013 
przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 13. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2011-2013 

Zadanie, kierunki działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszt w 
tys. 

złotych 

 
 
 
 
 

Kontynuacja i rozszerzanie 
działań edukacyjnych z 

zakresu ochrony środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Powiat 
Mławski 

1. VIII Edycja Konkursu Przyrodniczego „EKOBRAZY”  pod hasłem „Leśne kwiaty – w 
poszukiwaniu kwiatu paproci 

1,50 

2. IX Edycja Konkursu Przyrodniczo Artystycznego „EKOBRAZY”  pod hasłem „Las w 
obiektywie” 

1,48 

3. X Edycja Konkursu Przyrodniczo Artystycznego „EKOBRAZY”   1,50 

4. Konkursy, wystawy, Agroliga 1,11 

5. Aktualizacja Programu ochrony środowiska 4,06 

6. Opracowanie sprawozdania z Planu gospodarki odpadami i Raportu z Programu 
ochrony środowiska 

3,08 

7. Szkolenia i seminaria dla pracowników z zakresu ochrony środowiska 1,76 

8. Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i 
ogólnopolskim 

166,61 

9. Współorganizacja dożynek 6,93 

Gmina 
Dzierzgowo 

10. Edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjum bd 

Gmina 
Lipowiec 
Kościelny 

11. Organizacja konkursu z zakresu ochrony środowiska 0,95 

12. Seminaria dla młodzieży z zakresu ochrony środowiska 4,92 

Miasto Mława 13. Wpłaty składek członkowskich Miasta Mława w Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Północnego Mazowsza 

5,00 

14. Organizacja akcji Sprzątanie Świata 2,61 

Gmina Szreńsk 15. Udzielanie informacji na temat prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami  

16. Organizacja imprezy "Dni Szreńska - sportowe święto gminy" 14,76 

17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 73,82 

Gmina 
Wieczfnia 

18. Cykl imprez środowiskowych z elementami programu profilaktyczno-edukacyjnego w 
miejscowości Pogorzel, Grzybowo, Wąsosze i Grzybowo-Kapuśnik, Chmielewko,   

bd 
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Zadanie, kierunki działania Jednostka 
realizująca 

Nr Podjęte działania Koszt w 
tys. 

złotych 

 
 

Kontynuacja i rozszerzanie 
działań edukacyjnych z 

zakresu ochrony środowiska 

Kościelna 
 
 

Gmina 
Wieczfnia 
Kościelna 

Pepłowo i Bonisław 

19. Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega”. Impreza skierowana była do 
wszystkich mieszkańców gminy Wieczfnia Kościelna bez względu na wiek, płeć oraz 
sprawność fizyczną. W ramach imprezy odbył się piknik integracyjny połączony z 
konkursami sportowymi z nagrodami oraz elementami profilaktyki 

bd 

20. Organizacja gminnych imprez sportowych 4,72 

21. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach 
Oś 4 Leader Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

9,83 

22. Szkolenia w zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami 8,92 

Razem koszty w latach 2011-2012: 313,56 tys. PLN 
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3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW SŁUŻACYCH OCENIE EFEKTÓW REALIZACJI 
PROGRAMU  

 
Podstawą monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na 
wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan 
infrastruktury techniczno – inżynieryjnej. Wskaźniki środowiskowe przedstawiono w tabeli nr 15. 
 
Ocena wpływu realizacji Programu ochrony środowiska powiatu mławskiego na wielkość presji 
wywieranej na środowisko i skuteczność działań ochronnych, określona na podstawie analizy zmian 
wartości przyjętych wskaźników wdrażania i monitorowania Programu wskazuje na duży postęp w 
realizacji wyznaczonych celów.  
 
Zidentyfikowano pozytywne trendy w zakresie ochrony środowiska: 
 

• Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza z zakładów szczególnie 
uciążliwych w porównaniu do lat poprzednich. 

• Wzrost wskaźnika oczyszczanych ścieków komunalnych i przemysłowych, które wymagają 
oczyszczenia (do 100%). 

• Zwiększenie długości czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  

• Zwiększenie liczby oczyszczalni przydomowych. 

• Zmniejszenie wskaźników zużycia energii przez jednego odbiorcę. 

• Zwiększanie działań w zakresie rozwoju kanalizacji deszczowej i poprawy stanu rowów 
melioracyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych. 

• Rozwój centralnego systemu ciepłowniczego. 

• Modernizacja źródeł ciepła. 

• Rozwój sieci gazowej. 

• Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

• Reorganizacja systemu gospodarki odpadami. 

• Zwiększenie powierzchni gruntów leśnych i wskaźnika lesistości. 

• Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska. 

• Dbałość o istniejące tereny zieleni urządzonej i powstawanie nowych obiektów, w tym służących 
rekreacji i wypoczynkowi. 

• Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, praktycznie 
we wszystkich sektorach (ochrona wód, powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka 
odpadami, ochrona przyrody, ochrona przez awariami i zagrożeniami naturalnymi, ochrona 
powierzchni ziemi i gleb, edukacja ekologiczna). 

 
Niepokojące są jednak trendy negatywne w postaci: 
 

• Zmniejszenie liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków  

• Niewielkie wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii (w 
dalszym ciągu decydują tutaj czynniki ekonomiczne, a montaż urządzeń pozwalających korzystać 
z energii odnawialnej jest dość kosztowny. Nakłady zwracają się po długim okresie czasu). 

• Zwiększenia zużycia wody w przeliczeniu na mieszkańca, co świadczy o braku nawyków 
oszczędzania, a także wzroście liczby urządzeń, które zużywają wodę. 

• Mało zróżnicowana edukacja ekologiczna. 
 
W latach 2011-2013 realizowano liczne zadania - inwestycyjne - pozainwestycyjne - obejmujące 
wszystkie sektory środowiska. Łącznie, na zadania związane z ochrona środowiska wydatkowano 
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kwotę co najmniej 185 279,73  tys. złotych. Należy mieć jednak na uwadze, że duża część zadań (np. 
związanych z modernizacja układu drogowego) tylko w części przyczynia sie do poprawy jakości 
środowiska (w tym przypadku - klimatu akustycznego i jakości powietrza). Nie można jednak 
oszacować, jaka to część, dlatego brano pod uwagę wszystkie koszty związane z daną inwestycją. 
Część działań (np. poprawa nawierzchni dróg) służy więcej niż jednemu sektorowi środowiska, 
dlatego koszty przypisywano tam, gdzie pozytywne działanie wydaje się być większe (w tym 
przypadku - do ograniczania hałasu). 
 
Największe nakłady poniesiono na realizację zadań związanych z ograniczeniem hałasu (44,93% 
całości wydatków) oraz z przyrodą i krajobrazem (20,99%). Duże nakłady pochłonęła ochrona wód - 
13,57% oraz zabezpieczenie przed awariami i katastrofami naturalnymi (13,61%). Najmniejsze kwoty 
przeznaczono na edukację ekologiczną (0,17% całości). Wynika to z faktu, że podejmowano tu 
działania pozainwestycyjne, nie wymagające dużych nakładów finansowych.  

Tabela 14. Koszty poniesione na zadania związane z ochrona środowiska w latach 2011-2013 

Lp Sektor środowiska Koszty w tys. 
złotych 

Udział w kosztach 
% 

1. Wody 25 142,97 13,57 

2. Powietrze 5 980,63 3,23 

3. Hałas 83 243,74 44,93 

4. Awarie i zagrozenia naturalne 25 212,90 13,61 

5. Przyroda i krajobraz 38 900,68 20,99 

6. Gleby, grunty, surowce mineralne i gospodarka 
odpadami 

6 485,25 3,50 

7. Edukacja ekologiczna 313,56 0,17 

Razem 185 279,73  100 



 

Podział wydatków w poszczególnych
 

4. PROPOZYCJE ZMIAN W AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 

 
Potrzeba dokonania zmian w Programie wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania go do 
przepisów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa krajowego, przyjętych dokumentów 
planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz zmian w
powiatu. Ustalenia tych dokumentów powinny zostać uwzględnione podczas wykonywania 
aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
nastąpić w 2016 roku. 
 
Zaleca się, aby cele i zadania przyjęte 
określoną wartość docelową), osiągalne, realne do osiągnięcia i były łatwe do oceny. Muszą być także 
zgodne z programami wyższego rzędu. 
 
Przyjęte w Programie wskaźniki powinny dobrze odzwierciedl
w sposób miarodajny oraz być powszechnie dostępne w publikacjach urzędów statystycznych 
i organów zobowiązanych do udostępnienia informacji o środowisku.
 
Zadania i kierunki działań, które nie zostały wdrożone, należy powt
zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z
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poszczególnych sektorach ochrony środowiska w latach 2011

4. PROPOZYCJE ZMIAN W AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

ba dokonania zmian w Programie wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania go do 
przepisów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa krajowego, przyjętych dokumentów 
planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz zmian w stanie środowis

Ustalenia tych dokumentów powinny zostać uwzględnione podczas wykonywania 
aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu mławskiego. Aktualizacja dokumentu powinna 

Zaleca się, aby cele i zadania przyjęte w następnej edycji Programu były kwantyfikowane (posiadały 
określoną wartość docelową), osiągalne, realne do osiągnięcia i były łatwe do oceny. Muszą być także 
zgodne z programami wyższego rzędu.  

Przyjęte w Programie wskaźniki powinny dobrze odzwierciedlać zmiany zachodzące w środowisku 
sposób miarodajny oraz być powszechnie dostępne w publikacjach urzędów statystycznych 

organów zobowiązanych do udostępnienia informacji o środowisku. 

Zadania i kierunki działań, które nie zostały wdrożone, należy powtórnie przeanalizować pod kątem 
zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z
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Powietrze

Hałas

Awarie i zagrozenia 
naturalne

Przyroda i krajobraz

Gleby, grunty, surowce 
mineralne i gospodarka 
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Edukacja ekologiczna

 

w latach 2011-2013 
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ba dokonania zmian w Programie wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania go do 
przepisów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa krajowego, przyjętych dokumentów 

stanie środowiska na terenie 
Ustalenia tych dokumentów powinny zostać uwzględnione podczas wykonywania 

. Aktualizacja dokumentu powinna 

w następnej edycji Programu były kwantyfikowane (posiadały 
określoną wartość docelową), osiągalne, realne do osiągnięcia i były łatwe do oceny. Muszą być także 

ać zmiany zachodzące w środowisku 
sposób miarodajny oraz być powszechnie dostępne w publikacjach urzędów statystycznych 

órnie przeanalizować pod kątem 
zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z nich 

Awarie i zagrozenia 

Przyroda i krajobraz
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mineralne i gospodarka 

Edukacja ekologiczna
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zrezygnować w następnej edycji programu lub dokonać ich aktualizacji w oparciu o nowsze 
informacje i plany. 

 

5. WNIOSKI 
 
W okresie lat 2011-2013 wdrożono lub zrealizowano co najmniej 738 zadań i działań zaplanowanych 
w Programie ochrony środowiska. Ponadto, cześć z nich składała się z jeszcze większej ilości 
podzadań. 
 
Podjęto realizację wszystkich zaplanowanych celów (długoterminowych i krótkoterminowych). 
Większość z nich ma charakter ciągły, a ich realizacja trwa dłużej niż raportowany dwuletni okres. 
Widać jednak znaczny postęp (wyrażony poprzez wskaźniki monitorowania) osiągania tych celów. 
 
Niemniej, z powodu nieznacznej poprawy jakości poszczególnych elementów środowiska (lub wręcz 
pogorszenia się niektórych z nich) konieczna jest intensyfikacja, modyfikacja i uzupełnianie działań w 
kolejnych latach realizacji Programu. Dotyczyć to powinno przede wszystkim tych przedsięwzięć, 
które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na zmianę niekorzystnych trendów, zaobserwowanych 
podczas analizy wskaźników wdrażania i monitorowania Programu, a także na realizację dyrektyw 
unijnych. Wymienić można: 
 
1. intensyfikacja działań zmierzających do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej, 

szczególnie w zakresie zagospodarowania wód opadowych, 
2. kontynuacja działań mających na celu przyłączanie posesji do istniejącej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej,  
3.  poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji powierzchniowej, liniowej i punktowej, 
4. kontynuacja działań dla powstrzymania wzrastającej presji środków transportu na stan 

środowiska, w szczególności na klimat akustyczny i stan powietrza,  
5. wzmocnienie roli ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki wodnej w planowaniu 

przestrzennym, 
6. kontynuacja działań na rzecz poprawy efektywności wykorzystania energii i jej pozyskiwania ze 

źródeł odnawialnych.  
7. kontynuacja działań zmierzających do kompleksowego uporządkowania gospodarki odpadami,  
8. kontynuacja edukacji ekologicznej. 
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Tabela 15. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska 

Wskaźnik Jednostka Stan 
1999 r. 

Stan 
2004 r. 

Stan 
2009 r. 

Stan 
2011 r. 

Stan 
2012 r. 

Stan 
2013 r. 

Tendencja 

Długość sieci wodociągowej  km 823,5 1 003,9 1 108,4 1 114,1 1 119,8 bd pozytywna 

Nowe odcinki sieci wodociągowej km 64,3 70,9 3,1 1,4 2,2 bd pozytywna 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba bd 63 528 63 718 65 674 65 241 bd pozytywna 

Korzystający w wodociągu w % ogółu ludności % bd 86,4 87,6 87,9 87,7 bd pozytywna 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 2 115,6 2 099,0 2 784,2 2 825,7 2 975,5 bd pozytywna 

Zużycie wody na jednego mieszkańca m3/rok bd 28,5 38,3 37,8 39,9 bd negatywna 

Zużycie wody na potrzeby przemysłu dam3/rok 352 510 393 343 405 455 negatywna 

Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem % 5,7 8,0 9,4 8,1 9,1 10,0 negatywna 

Pobór wód podziemnych na cele przemysłowe dam3 304 467 357 339 388 441 negatywna 

Zużycie wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa dam3 3600 3600 694 710 702 685 pozytywna 

Długość sieci kanalizacyjnej   48,6 115,8 148,6 152,3 177,9 bd pozytywna 

Nowe odcinki sieci kanalizacyjnej sanitarnej km 0,6 20,6 3,7 0,7 24,3 bd pozytywna 

Nowe odcinki sieci kanalizacyjnej deszczowej km 0 0,4 2,0 1,4 10,9 bd pozytywna 

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

sztuk 1 027 2 019 2 469 3 245 3 389 bd pozytywna 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba bd 20 327 25 427 29 941 30 213 bd pozytywna 

Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności % bd 27,6 35,0 40,1 40,6 bd pozytywna 

Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 1 702,9 1 347,9 1 294,1 1 329 1 398 1 442,0 pozytywna 

Ścieki komunalne oczyszczane razem dam3 1580 1246 1 768 1 842 1 889 1 876 pozytywna 

Oczyszczalnie komunalne sztuk 2 4 4 6 6 6 pozytywna 

Przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych według 
projektu 

m3/dobę 10186 8582 9 130 9 340 9 340 9 340 pozytywna 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu 
ludności 

% bd 45,45 47,59 38,5 38,8 39,6 negatywna 

Równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni ścieków osoba 44700 51070 55 457 56 973 56 973 56 973 pozytywna 

Oczyszczalnie ścieków przemysłowe sztuk 2 3 2 2 2 2 bez zmian 



 68

Wskaźnik Jednostka Stan 
1999 r. 

Stan 
2004 r. 

Stan 
2009 r. 

Stan 
2011 r. 

Stan 
2012 r. 

Stan 
2013 r. 

Tendencja 

Ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku dam3 324 410 156 229 360 439 pozytywna 

Ścieki przemysłowe odprowadzone bezpośrednio do wód lub do 
ziemi 

dam3 49 39 51 28 24 16 pozytywna 

Ścieki przemysłowe oczyszczane  dam3 33 18 28 28 24 16 negatywna 

Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków 
wymagających oczyszczania 

% bd 92,54 99,69 100 100 100 pozytywna 

Zbiorniki bezodpływowe sztuk bd bd 10 208 9 430 9 464 bd pozytywna 

Oczyszczalnie przydomowe sztuk bd bd 86 422 505 bd pozytywna 

Stacje zlewne sztuk bd bd 4 5 5 bd pozytywna 

Zużycie energii elektrycznej  na 1 mieszkańca kWh bd bd 650,7 658,0 612,1 bd pozytywna 

Długość czynnej sieci gazowej  km 70,90 195,0 229,7 237,6 238,2 bd pozytywna 

Odbiorcy gazu z sieci gosp. 
domowe 

7 572 8 500 9 371 9 753 9 905 bd pozytywna 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba bd 23 551 25 835 27 066 28 716 bd pozytywna 

Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych 

sztuk 2 729 3 538 4 205 4 350 4 403 bd pozytywna 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. bd bd 1 541 1 756 4 299 bd pozytywna 

Korzystający z gazu w % ogółu ludności % bd 32,0 35,5 36,2 38,6 bd pozytywna 

Kubatura budynków ogrzewanych centralnie dam3 1 669,0 1 021,0 1 036,2 1 033,1 1 045,1 bd pozytywna 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem t/r 124 31 34 10 9 8 pozytywna 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych  ze spalania paliw  t/r 120 30 33 9 8 7 pozytywna 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych (Polska = 100) % bd 0,03 0,06 0,02 0,02 0,02 pozytywna 

Emisja zanieczyszczeń gazowych t/r 35273 18881 15714 13059 12322 11859 pozytywna 

Emisja zanieczyszczeń gazowych niezorganizowana t/r bd bd 9 0 0 0 pozytywna 

Emisja dwutlenku siarki t/r 152 140 82 33 29 45 negatywna 

Emisja tlenków azotu t/r 39 43 30 17 17 16 pozytywna 

Emisja tlenku węgla t/r 314 134 109 51 47 46 pozytywna 

Emisja dwutlenku węgla t/r 34768 18564 15475 12926 12201 11743 pozytywna 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w t/r 118 24 30 89 84 81 pozytywna 
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Wskaźnik Jednostka Stan 
1999 r. 

Stan 
2004 r. 

Stan 
2009 r. 

Stan 
2011 r. 

Stan 
2012 r. 

Stan 
2013 r. 

Tendencja 

urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń 
wytworzonych 

% bd bd 46,9 89,9 90,3 91,0 pozytywna 

Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizowane w 
urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń 
wytworzonych 

% bd bd 0 0 0 0 bez zmian 

Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku t 14456,0 11163,1 1368,7 14681,5 14525,3 bd pozytywna 

Czynne składowiska odpadów, na których unieszkodliwiane są 
odpady komunalne 

sztuk bd bd 3 3 3 bd bez zmian 

Powierzchnia czynnych składowisk, na których unieszkodliwiane 
są odpady komunalne 

ha bd bd 12,5 12,5 12,5 bd bez zmian 

Dzikie wysypiska sztuk bd bd 2 2 2 bd bez zmian 

Dzikie wysypiska m2 bd bd 1500 1500 1500 bd bez zmian 

Odpady inne niż komunalne wytworzone tys.t 23,8 16,7 43,4 29,6 35,3 26,9 pozytywna 

Wskaźnik lesistości % bd 18,5 19,2 19,4 19,5 19,7 pozytywna 

Powierzchnia gruntów leśnych (w tym lasów) ha 21633,0 22128,6 22929,1 23170,8 23340,2 23613,3 pozytywna 

Powierzchnia lasów ha bd 21857,2 22658,2 22907,0 23078,5 23332,2 pozytywna 

Powierzchnia zalesiona w ciągu roku ha bd 20,0 33,9 155,0 125,3 95.6 pozytywna 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 59192,3 59298,2 5937,2 59378,2 59378,2 59378,2 bez zmian 

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni 
ogółem 

% 50,54 50,15 50,24 50,24 50,24 50,24 bez zmian 

Rezerwaty przyrody ha 473,5 473,5 473,6 473,5 473,5 473,5 bez zmian 

Obszary chronionego krajobrazu ha 58652,3 58762,3 58833,4 58833,4 58833,4 58833,4 bez zmian 

Użytki ekologiczne ha 25,0 20,9 25,7 29,8 29,8 29,8 pozytywna 

Stanowiska dokumentacyjne ha 515,0 5,15 515,0 515,0 515,0 515,0 bez zmian 

Pomniki przyrody sztuk 65 68 72 76 74 75 pozytywna 

Tereny zieleni - parki spacerowo - wypoczynkowe ha 4,1 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 pozytywna 

Tereny zieleni - zieleńce ha 3,5 4,3 3,7 4,1 4,1 5,66 pozytywna 
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Wskaźnik Jednostka Stan 
1999 r. 

Stan 
2004 r. 

Stan 
2009 r. 

Stan 
2011 r. 

Stan 
2012 r. 

Stan 
2013 r. 

Tendencja 

Zieleń uliczna ha 6,8 7,9 15,3 20,9 21,5 21,5 pozytywna 

Tereny zieleni osiedlowej ha 16,1 18,5 29,2 30,5 30,5 20,95 negatywna 

Nasadzenia drzew sztuk  43 58 1149 350 bd pozytywna 

Nasadzenia krzewów sztuk  11745 3800 1342 50 bd pozytywna 

Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS 2014
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