
Uchwala nr 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia . 

w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r. 

Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz §2 ust.l Uchwały Nr 111/17/2018 Rady Powiatu 
Mławskiego z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Mławskiego na 2019 
rok, Uchwały Nr 111/19/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.12.2018 roku w sprawie 
porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 
obrębie granic Miasta oraz §5 Porozumienia z dnia 31.12.2018 r. z Miastem Mława 
dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta, Zarząd 
Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

§1 

Przyjmuje się do realizacji Aneks nr 1 z dnia do Porozumienia zawartego w 
sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r. 

§2 

Realizację Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury Starostwa 
Powiatowego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków 



Aneks Nr 1/2019 

do Porozumienia z dnia 31.12.2018 r. w sprawie powierzenia obowiązku bieżącego (w tym 
zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r. 

zawarty w dniu .l^.-.r.u ,<kQ... r. w Mławie, pomiędzy Powiatem Mławskim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego w imieniu, którego działają: 
1. Jerzy Rakowski - Starosta Mławski 
2. Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta, 
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej 
a Miastem Mławą, reprezentowanym przez: 
Sławomira Kowalewskiego - Burmistrza Miasta Mława, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława - Justyny Lewandowskiej 

§1 

W Porozumieniu z dnia 31.12.2018 r. w sprawie powierzenia obowiązku bieżącego (w tym 
zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r. strony 
wprowadzają następującą zmianę: 

1) W załączniku Nr 1 do Porozumienia - Plan rzeczowo-finansowy bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r. w ustępie 4 
„Rezerwa na remonty ulic i chodników" dodaje się punkt 1) w brzmieniu: 
„1) remont chodnika w ciągu ulicy Napoleońskiej, stanowiącej drogę powiatową Nr 
2374W na odcinku od km 1+183 do km 1+896". 

§2 

Przyjmuje się do realizacji plan rzeczowo-finansowy bieżącego utrzymania dróg powiatowych 
w granicach Miasta Mława w 2019 r. ze zmianami § 1 - stanowiący załącznik nr 1 do 
Porozumienia z dnia 31.12.2018 r. 

§3 

Aneks obowiązuje strony z chwilą podpisania. 

§ 4 

Pozostałe uzgodnienia pozostają bez zmian. 

Zarząd P< atu Mławskiego Miasto Mława 



Załącznik Nr 1 

do Porozumienia z dnia 31.12.2018 r. 

i Aneksu Nr 1 z dnia J.4-.QŁ...2019 r. 

Plan 

rzeczowo - finansowy bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach 

Miasta Mława w 2019 r. 

1. Bieżące utrzymanie ulic: 

a) naprawa i konserwacja znaków pionowych, malowanie znaków poziomych, 

b) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych tj. spękań, przełomów itp. oraz cząstkowa 

wymiana płytek chodnikowych i krawężników w tym remont odcinków chodników: 

c) oczyszczanie urządzeń odwadniających 

2. Zimowe utrzymanie ulic w standardzie nr 3 i 4 wg załączonych zasad odśnieżania 

i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych w granicach miasta Mława (Załącznik Nr 2 

do Porozumienia z dnia 31.12.2018 r.) - w następującej kolejności odśnieżania: 

a) ulice odśnieżane w pierwszej kolejności ( w miarę potrzeb, lecz nie później niż do godziny 7.00); 

Kościuszki, Lelewela, Narutowicza, Padlewskiego, Sienkiewicza, Szreńska, Powstańców 

Styczniowych, Napoleońska, Nowa, Płocka, Nowowiejska - Standard 3, 

b) ulice odśnieżane w drugiej kolejności (w miarę potrzeb, lecz nie później niż do godziny 8.00) ; 
Szpitalna - Standard 3 

c) ulice odśnieżane w trzeciej kolejności (w miarę potrzeb, lecz nie później niż do godziny 10.00); 
Graniczna, Podmiejska - Standard 4 

1) remont chodnika w ciągu ulicy Napoleońskiej, stanowiącej drogę powiatową Nr 2374W na 

odcinku od km 1+183 do km 1+896 

Razem poz. 1,2,3,4 - 300 000,00 zł 

Słownie: trzysta tysięcy złotych 

Razem : 110 000,00 zł 

Razem : 40 000,00 zł 

3. Utrzymywanie zieleni przydrożnej 

4. Rezerwa na remonty ulic i chodników 
20 000,00 zł 

130 000,00 zł 

Zarząd Powiatu Mławskiego Miasto Mława 


