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1. Wprowadzenie  

Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2020 
r. poz. 1219 ze zm.) organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania programu 
ochrony środowiska i przedstawia do radzie powiatu.  

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele  
i kierunki w zakresie środowiska prowadzonej przez powiat i określającym wynikające z nich cele, 
kierunki interwencji oraz zadania. Podstawą prawną tego dokumentu jest ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. 2020, poz. 1219 ze zm.), która nakłada na zarząd 
powiatu obowiązek wykonania i uchwalenia raportu.  

Dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022” został przyjęty 
Uchwałą Nr XXIV/160/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2017 r.  

Niniejszy dokument jest kolejnym (VII) Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Mławskiego obejmującym okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.    

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy 
raportu z realizacji Programu ochrony środowiska. Przyjęto, że Raport będzie służył ocenie realizacji 
celów, kierunków interwencji i zadań przyjętych w programie ochrony środowiska w 10 obszarach 
interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pole elektromagnetyczne, 
gospodarowanie wodami, gospodarka wodno ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka 
odpadami i zapobiegnie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, poważne awarie.  

Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane materiały udostępnione przez:  

 Starostwo Powiatowe, 

 Urzędy gmin tworzących powiat (Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Szydłowo, Stupsk, 
Strzegowo, Mława, Wiśniewo, Radzanów, Szreńsk, Lipowiec Kościelny), 

 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,  

 Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

Na potrzeby opracowania dokonano ankietyzacji wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 
wchodzących w skład powiatu.  

Należy zauważyć, że nie wszystkie ankiety zostały wypełnione kompleksowo w związku z powyższym 
na potrzeby realizacji niniejszego dokumentu korzystano także z oficjalnych danych statystycznych 
Głównego Urzędu Statystycznego.  
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2. Ustalenia i realizacja Programu 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022 wyznaczono 14 celów w ramach 

10 obszarów interwencji (ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola 

elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno ściekowa, zasoby geologiczne, 

gleby, gospodarka odpadami i zapobiegnie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, poważne 

awarie). W ramach każdego celu wyznaczono łącznie 31 kierunków interwencji a w ramach nich 

łącznie 114 zadań.  

Realizowane w ramach poszczególnych obszarów interwencji zadania mają niejednokrotnie charakter 

horyzontalny, tj. uwzględniają zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu, nadzwyczajnymi 

zagrożeniami środowiska, edukacją ekologiczną i monitoringiem środowiska.  

Ponadto cele, kierunki i zadania wyznaczone w ramach poszczególnych obszarów mają charakter 

synergiczny. Realizacja zadań wyznaczonych w obrębie jednego obszaru, przyczynia  

się do zaspokojenia potrzeb, czy też poprawy stanu środowiska w obrębie innego komponentu. 

 

2.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza  
 
W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 2 cele, 7 
kierunków oraz 30 zadań opisanych w poniższej tabeli.   
 
Tabela 1. Cele, kierunki interwencji i zadania w ramach analizowanego komponentu  

Cel: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu  

Cel: Osiągniecie 
poziomu celu 
długoterminowego 
dla ozonu   

Kierunki Interwencji 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

Wzrost znaczenia 
rozproszonych 
odnawialnych 
źródeł energii 

Ograniczanie emisji 
ze źródeł 
przemysłowych i 
energochłonności 
gospodarki 

Ograniczenie emisji: 
CO2 przy zachowaniu 
wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa 
energetycznego SO2 i 
NOx oraz pyłów 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze 
źródeł 
komunikacyjnych 

Monitoring i 
edukacja w 
zakresie poprawy 
jakości powietrza 

Zmniejszenie emisji 
prekursorów ozonu 

Zadania 

Likwidacja 
konwencjonalnych 
źródeł ciepła lub 
wymiana na inne o 
mniejszej zawartości 
popiołu lub 
zastosowanie energii 
elektrycznej w 
budynkach 
mieszkalnych, 
publicznych i 
usługowych 

Produkcja energii 
producenckiej z 
odnawialnych 
źródeł energii w 
sektorze 
publicznym i 
mieszkaniowym   

Modernizacja 
instalacji 
technologicznych 
oraz instalacji 
spalania paliw do 
celów 
technologicznych 

Realizacja założeń 
programów ochrony 
powietrza 

Zwiększenie 
efektywności 
zarządzania w 
sektorze 
transportowym w 
tym budowa 
systemu 
zarzadzania 
ruchem  

Prowadzenie 
kampanii 
edukacyjnych w 
zakresie 
szkodliwości 
zanieczyszczeń 
powietrza dla 
zdrowia 

Ograniczenie emisji 
prekursorów ozonu 
ze źródeł 
komunikacyjnych 
poprzez upłynnienie 
ruchu i wzmocnienie 
wykorzystania 
transportu 
publicznego.  

 
Termomodernizacja 
budynków 
mieszkalnych, 
publicznych i 
usługowych (wymiana 
stolarki okiennej i 
drzwiowej, pokryć 
dachowych, ocieplenie 
ścian i stropów) 

 
Promowanie 
odnawialnych 
źródeł energii 

 
Wspieranie i 
promocja nowych 
technologii 
energetycznych i 
środowiskowych 

 
Opracowanie i 
realizacja programów 
ograniczania niskiej 
emisji i programów 
gospodarki 
niskoemisyjnej  

 
Budowa i 
przebudowa dróg 
powiatowych i 
gminnych 
utwardzenie dróg i 
poboczy, 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej  

 
Promowanie 
rozwiązań 
przyczyniających 
się do redukcji 
emisji 
zanieczyszczeń  
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Cel: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu  

Cel: Osiągniecie 
poziomu celu 
długoterminowego 
dla ozonu   

Kierunki Interwencji 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

Wzrost znaczenia 
rozproszonych 
odnawialnych 
źródeł energii 

Ograniczanie emisji 
ze źródeł 
przemysłowych i 
energochłonności 
gospodarki 

Ograniczenie emisji: 
CO2 przy zachowaniu 
wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa 
energetycznego SO2 i 
NOx oraz pyłów 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze 
źródeł 
komunikacyjnych 

Monitoring i 
edukacja w 
zakresie poprawy 
jakości powietrza 

Zmniejszenie emisji 
prekursorów ozonu 

Zadania 

Wdrożenie systemów 
sprzyjających 
efektywności 
energetycznej, w tym 
zarządzanie energią  

Dywersyfikacja 
źródeł energii w 
oparciu o 
technologię 
niskoemisyjne i 
OZE 

Opracowanie i 
prowadzenie akcji 
promocyjno- 
edukacyjnych w 
zakresie ochrony 
powietrza w tym 
gospodarki 
niskoemisyjnej  

Utrzymywanie 
infrastruktury 
drogowej w 
odpowiednim 
stanie – 
oczyszczanie ulic  

Wymiana oświetlenia 
zewnętrznego i 
wewnętrznego w 
budynkach 
publicznych i 
prywatnych na 
energooszczędne 

  Opiniowanie projektu 
uchwały sejmiku 
województwa w 
sprawie programu 
ochrony powietrza. 

   

 
Modernizacja i 
rozbudowa sieci 
ciepłowniczej i 
gazowej wraz z 
podłączeniami nowych 
budynków 

  Opiniowanie planów 
działań 
krótkoterminowych w 
ochronie powietrza 
ustalonych przez 
marszałka 

   

   Wydawanie pozwoleń 
na wprowadzenie 
gazów i pyłów do 
powietrza, orzekanie 
o ich cofaniu, 
wygaśnięciu lub 
ograniczeniu 

   

    
Przyjmowanie 
zgłoszeń od 
prowadzących 
instalacje, z których 
emisja nie wymaga 
pozwolenia oraz 
określanie wymagań 
w zakresie ochrony 
środowiska 
dotyczących 
eksploatacji instalacji 

   

    
Wydawanie decyzji  
administracyjnych na 
uczestnictwo w 
systemie handlu 
emisjami dla 
przedsiębiorców, 
których instalacje są 
objęte tym systemem 

   

    
Nakładanie 
obowiązku 
prowadzenia w 
określonym czasie 
pomiarów poziomów 
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Cel: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu  

Cel: Osiągniecie 
poziomu celu 
długoterminowego 
dla ozonu   

Kierunki Interwencji 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

Wzrost znaczenia 
rozproszonych 
odnawialnych 
źródeł energii 

Ograniczanie emisji 
ze źródeł 
przemysłowych i 
energochłonności 
gospodarki 

Ograniczenie emisji: 
CO2 przy zachowaniu 
wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa 
energetycznego SO2 i 
NOx oraz pyłów 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze 
źródeł 
komunikacyjnych 

Monitoring i 
edukacja w 
zakresie poprawy 
jakości powietrza 

Zmniejszenie emisji 
prekursorów ozonu 

Zadania 

substancji lub energii 
wprowadzanych do 
środowiska w tym, 
gdy nastąpiło 
przekroczenie 
standardów emisji. 

    
Przenoszenie lub 
odmowa 
przeniesienia praw i 
obowiązków 
wynikających z 
pozwoleń na 
zainteresowanego 
nabyciem instalacji. 

   

    
Zobowiązywanie 
podmiotu 
prowadzącego 
instalację do 
sporządzenia i 
przedłożenia 
przeglądu 
ekologicznego, w 
razie stwierdzenia 
okoliczności 
wskazujących na 
możliwość 
negatywnego 
oddziaływania na 
środowisko. 

   

    
Nakładanie 
obowiązku 
ograniczenia 
negatywnego wpływu 
na środowisko lub 
przywrócenia 
środowiska do stanu 
właściwego. 

   

    
Nakazywanie 
/wstrzymywanie 
użytkowania instalacji 
prowadzonej przez 
osobę fizyczną w 
ramach zwykłego 
korzystania ze 
środowiska, z której 
emisja nie wymaga 
pozwolenia, w razie 
stwierdzenia 
naruszenia warunków 
decyzji określającej 
wymagania dotyczące 
eksploatacji tej 
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Cel: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu  

Cel: Osiągniecie 
poziomu celu 
długoterminowego 
dla ozonu   

Kierunki Interwencji 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

Wzrost znaczenia 
rozproszonych 
odnawialnych 
źródeł energii 

Ograniczanie emisji 
ze źródeł 
przemysłowych i 
energochłonności 
gospodarki 

Ograniczenie emisji: 
CO2 przy zachowaniu 
wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa 
energetycznego SO2 i 
NOx oraz pyłów 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze 
źródeł 
komunikacyjnych 

Monitoring i 
edukacja w 
zakresie poprawy 
jakości powietrza 

Zmniejszenie emisji 
prekursorów ozonu 

Zadania 

instalacji lub w 
przypadku, gdy osoba 
fizyczna nie 
dostosowała się do 
wymagań decyzji 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022 

 
 
Z analizy zebranych materiałów wynika, że w omawianych latach 2018 – 2019 regularnie ponoszono 
wydatki na następujące działania mające wpływ oraz wpisujące się w zadania związane z poprawą 
klimatu i jakości powietrza: 

Miasto Mława  

2018 r.  

 wykonało punkty świetlne w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie; 

 opracowało Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława;  

 zakupiło piece do lokali komunalnych przy ul. Granicznej 84/2 i ul. Piłsudskiego 45 w ramach 
Zadania pn. Ograniczanie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej 
ekologiczne;  

 dofinansowało wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta;  

 wykonało instalację gazową i c.o. w lokalach komunalnych przy ul. Granicznej 84/2, ul. Rynkowej 
10 i ul. Piłsudskiego 45;  

 wykonało remont dachu przy ul. Napoleońskiej 21 w Mławie;  

 dociepliło ściany budynku głównego i oficyny przy ul. Stary Rynek 16;   

2019 r.  

 zrealizowało kampanię społeczna „Stop smog”; 

 dofinansowało wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta;  

 wykonało termomodernizację budynku Cmentarza Komunalnego w Mławie; 

 nasadzono drzewa w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej w ramach programu jakości 
powietrza na terenie Miasta Mława; 

 wykonało termomodernizacje budynku Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzańskiej – 
etap I; 

 wymieniono punkty świetlne w ul. Społecznej;  

 wykonano punkty świetlne w ul Wysokiej, Obrońców Mławy,  Czechowskiej, Przemysłowej  
i Sokalskiej w Mławie;       
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Gmina Strzegowo  

2018 r.  

 przeprowadziła modernizację budynków komunalnych;  

2019 r.  

 przeprowadziła modernizację budynków komunalnych;  

 wymieniała piece na bardziej ekologiczne w ramach ograniczania niskiej emisji;  

Gmina Radzanów   

2018 r.  

 wykonała projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Bębnowo; 

 wykonała oświetlenie ul. Raciążskiej;  

 wykonała remont elewacji w sołectwie Bońkowo Podleśne;   

2019 r.  

 przeprowadziła oświetlenie w sołectwie Zgliczyn Glinki;  

Gmina Wieczfnia Kościelna    

2018 r.  

 wybudowała oświetlenie uliczne w Pepłowie; 

Gmina Szydłowo     

2018 r.  

 wykonała ścieżki rowerowe przy trasie 544; 

 zmodernizowała ogrzewanie na gazowe w Szkole w Nosarzewie Borowym; 

 zakupiła piece w ramach realizacji zadania pn. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 
poprzez modernizację kotłowni; 

 wykonała modernizację oświetlenia w gminie; 

2019 r.  

 kontynuowała budowę ścieżek rowerowych przy trasie 544; 

Gmina Wiśniewo      

2018 r.  

 wybudowała punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy;   

Gmina Stupsk      

2019 r.  

 zakupiła lampy drogowe solarne do oświetlenia dróg w m. Jeże, Morawy, Żmijewo – Trojany, 
Żmijewo – Gaje, Olszewo - Grzymki; 

 wykonała oświetlenie uliczne m. Dąbek;   

Gmina Lipowiec Kościelny    

2018 r.  

 wybudowała oświetlenie przy drodze gminnej w m. Parce Łomskie; 
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 wykonała modernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Kęczewska; 

 wymieniła elewacje budynku świetlicy w m. Dobra Wola; 

2019 r.  

 wykonała elewację budynku Szkoły Podstawowej w Zawadach;  

 wykonała oświetlenie uliczne w m. Parcele Łomskie – Cegielnia Lewicka;  

 wykonała modernizację w świetlicy w m. Turza Wielka, Krępa, Lipowiec Kościelny, Zawady;     

Gmina Dzierzgowo  

2018 r.  

 przeprowadziła termomodernizację budynku Urzędu Gminy;  

 przeprowadziła docieplenie garażu OSP w Dzierzgowie; 

 

Ponadto należy też podkreślić, że w analizowanym okresie gminy przystąpiły, także do realizacji 
założeń ujętych w planach gospodarki niskoemisyjnej oraz planach zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 

Niejednokrotnie zadania inwestycyjne uzupełniane były działaniami miękkimi związanymi przede 
wszystkim z edukacją ekologiczną mieszkańców (akcje związane ze szkodliwością spalania śmieci  
w gospodarstwach domowych, promocja odnawialnych źródeł energii).        

 

2.2.Zagrożenie hałasem  

W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 1 cel, 4 
kierunki oraz 10 zadań opisanych w poniższej tabeli   
Tabela 2. Cele, kierunki interwencji i zadania w ramach analizowanego komponentu  
Cel: Poprawa klimatu akustycznego powiatu 

Kierunki interwencji  

Rozwój i usprawnienie systemu 
transportu o obniżonej emisji 
hałasu 

Zmniejszenie liczby ludności 
narażonej na 
ponadnormatywny hałas 

Ograniczenie hałasu 
przemysłowego 

Monitorowanie emisji hałasu 
do środowiska 

Zadania  

Budowa i modernizacja 
połączeń drogowych na terenie 
powiatu 

Budowa zabezpieczeń 
przeciwhałasowych (ekranów 
dźwiękochłonnych, pasów 
zieleni itp.) 
 

Stosowanie rozwiązań 
technicznych ograniczających 
hałas (izolacji, tłumików itp.) 

Budowa systemów 
monitowania hałasu  

 Tworzenie w miejscowościach 
strefy ciszy, poprzez stosowanie 
ograniczeń prędkości w terenie 
zabudowanym  
 

 Opracowanie przeglądów 
ekologicznych i analiz po 
realizacyjnych 

 Sporządzanie planów 
zagospodarowania 
przestrzennego z 
uwzględnieniem źródeł hałasu 
oraz wprowadzanie zapisów 
dotyczących standardów 
akustycznych dla 
poszczególnych terenów 
 

 Prowadzenie kampanii 
edukacyjnych w zakresie 
szkodliwości hałasu  
 
Promowanie rozwiązań 
przyczyniających się do redukcji 
emisji hałasu 

 Wydawanie decyzji o 
dopuszczalnym poziomie hałasu 
w przypadku stwierdzenia 
przekroczeń   
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Z analizy zebranych materiałów wynika, że w omawianych latach 2018 – 2019 regularnie ponoszono 
wydatki na następujące działania mające wpływ oraz wpisujące się w zadania związane  
z ograniczeniem zagrożenia hałasem: 

Starostwo Powiatowe  

2018 r.  

 przystąpiło do realizacji zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej z sieci drogową TEN-T  
i zwiększenie odstępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę 
drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 –Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 
do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – etap II i etap III; 

 przystąpiło do realizacji zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 
skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościeszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza  
na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi 
powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościeszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej  
ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – etapI;  

 przystąpiło do realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2355W – ul. Ryszarda 
Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów;  

 przystąpiło do realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości 
Wyszyny Kościelne  - dokumentacją;  

 wykonało naprawy nawierzchni ulic: Lelewela, Nowowiejskiej, Granicznej, Płockiej i Brukowej;   

2019 r.  

 odnowiło powierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej nr 2375W na odcinku 375 m, drogi 
powiatowej nr 2313W, drogi powiatowej 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy  
na odcinku 670 m;  

 przystąpiło do realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – 
Wiśniewo;  

 zrealizowało zadania pn. Popraw spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania 
ulic: Tadeusza Kościeszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo 
wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza 
Kościeszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej u ul. Brukowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – etap I;  

 zrealizowano zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej z sieci drogową TEN-T i zwiększenie 
odstępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 –Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 
9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – etap II i etap III; 

 wykonano aktualizację dokumentacji dla zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej z sieci 
drogową TEN-T i zwiększenie odstępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego 
poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 
10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo w części dotyczącej 
miejscowości: Kowalewo i Dąbrowa; 

 opracowało dokumentację techniczną na przebudowę drogi powiatowej nr 2326W  
w miejscowości Wyszyny Kościelne;  

 przystąpiło do realizacji zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr2341W Miączyn – 
Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo;  
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 wykonało naprawy nawierzchni ulic: Lelewela, Nowowiejskiej, Granicznej, Płockiej i Brukowej; 

Miasto Mława  

2018 r.  

 przeprowadziło naprawę ul. Sokalskiego i ul. Obrońców Mławy; 

 opracowało czasową organizację ruchu w ul. Żuromińskiej; 

 wybudowało drogę gminną  - Aleja  Świętego Wojciecha wzdłuż linii kolejowej E65 Warszawa – 
Gdynia na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza w Mławie wraz z kompleksowym 
urządzeniem pasa drogowego w ramach zadania pn. Skomunikowanie miasta Mława z węzłem 
przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T; 

 opracowało dokumentację na realizację zadania pn. przebudowa terenu osidla przylegającego 
do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie; 

 opracowało dokumentację dla zadania pn. Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie; 

 wybudowało ul. M. Dąbrowskiej w Mławie;  

 przebudowało ul. Złotą w Mławie; 

 rozpoczęło przebudowę nawierzchnię ul. Misia Puchatka w Mławie;  

 realizowało przebudowę ul. Dr A. Dobrskiej, Księcia Maciusia w Mławie;    

 rozpoczęło przebudowę Al. Św. Wojciecha – etap II;  

 przystąpiło do opracowania koncepcji budowy tunelu pieszo – jezdnego w rejonie skrzyżowania 
ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E 65; 

 przebudowało odcinek ul. Bursztynowej w Mławie;  

 przystąpiło do przebudowy ul. Batorego w Mławie – etap I; 

 opracowało dokumentację projektowa na budowę układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej 
w Mławie;  

 przebudowało nawierzchnię odcinka ul. Ks. I. Krajewskiego, M. Skłodowskiej, Ks. M. Czapli  
w Mławie;  

 przebudowało skrzyżowanie ul. Polnej z KD 7 w Mławie; 

 przystąpiło do przebudowy nawierzchni ul. Kossaka w Mławie;  

 wybudowało ciąg pieszo – jezdny nad rzeką Seracz w Mławie – etap I; 

2019 r.  

 przeprowadziło przebudowę ul. Studzieniec; ul. Okólnej; ul. Szwejkowej od Zachodniej  
do Al. Św. Wojciecha; ul. Radosnej; ul. Polnej;  ul. Bednarskiej; ul. Lipowej;   

 kontynuowało przebudowę ul. Obrońców Mławy; 

 opracowało dokumentację na przebudowę i budowę dróg na terenie Miasta Mława w podziale 
na części I-V; drogi łączącej ul. Browarną z Okólną;    

 prowadziło rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Św. Anny w ramach projektu pn. Poprawa 
spójności komunikacyjnej Miasta Mława; 

 realizowało przebudowę ul. Wysokiej, ul. Dr A. Dobrskiej i  drogami osiedlowymi w Mławie;   
ul. Pułkownika Leona Krajewskiego;    
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 opracowało dokumentację projektową na przebudowę ul. Instalatorów; drogi gminnej  
ul. Wałowej i ul. Glinianej w Mławie; 

 opracowało koncepcję przebudowy ul. Ciasnej w Mławie; 

 wybudowało drogę odchodzącą od ul. Dworcowej w Mławie; 

 przystąpiło budowy tunelu pieszo – jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali 
kolejowej E 65; 

 prowadziło budowę drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego; ul. Daleka, ul. Reja, ul. Zacisze 
w Mławie – etap I;  

 prowadziło przebudowę nawierzchni ul. Bursztynowej; ul. Ks. Piotra Skargi; ul. M. Konopnickiej.  

 przystąpiło do realizacji zadania budowy Dworca Zintegrowanego  w Mławie; 

Gmina Strzegowo  

2018 r.  

 prowadziła przebudowę i budowę dróg i ulic;  

 przebudowała drogę gminną nr 230518W Dąbrowa - Dalnia; 

2019 r.  

 prowadziła przebudowę i budowę dróg i ulic;  

Gmina Radzanów   

2018 r.  

 modernizowała drogi gminne w sołectwach: Bębnowo; Bębnówko; Bieżany; Bojanowo; Bańkowo 

Kościelne; Budy Matusy; Cegielnia Ratowska; Gradzanowo Włość; Gradzanowo Zbęskie; 

Wróblewo; Ratowo; Radzanów; Gradzanowo Zbęskie Kolonia; 

 przebudowała drogę gminną na działce nr 262 i 329 w miejscowości Bońkowo Kościelne;  

2019 r.   

 przebudowała drogę gminną w m. Zgniczny Glinki na działce nr 279;  

 modernizowała drogi gminne w sołectwach: Bębnowo; Bębnówko; Bieżany; Bojanowo; Cegielnia 

Ratowska; Gradzanowo Włość; Wróblewo; Radzanów; Gradzanowo Zbęskie Kolonia; 

Gmina Wieczfnia Kościelna    

2018 r.  

 wykonała remont drogi w m. Pepłowo, Bąki, Grzybowo – Kapuśnik, Bonisław, Uniszki 

Gumowskie; 

 przebudowała drogę gminną na odcinku Wieczfnia Kościelna – Bońki;    

2019 r.  

 wybudowała remont drogi w m. Grzybowo – Kapuśnik, Uniszkach Gumowskiech, Łęg, Bąki, ;  

Gmina Szydłowo     

2018 r.  
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 zmodernizowała drogę gminą ul. Leśną, ul. Sosnową w miejscowości Szydłowo; 

 przebudowała drogę gminną transportu rolnego Szydłowo – Trzcianka Kolonia; Kluszewo;  

 zmodernizowała drogę we wsi Garlino;  

 zmodernizowała drogę gminną Dębsk;  

2019 r.  

 zmodernizowała drogę gminną w miejscowości Krzywonos; 

 zmodernizowała drogę gminną Dębsk – Krzywonoś;  

Gmina Szreńsk      

2018 r.  

 prowadziła przebudowę dróg gminnych; 

2019 r.  

 prowadziła przebudowę dróg gminnych;  

Gmina Wiśniewo     

2018 r. 

 udzielała dotacji dla Powiatu Mławskiego na zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej  
z sieci drogową TEN-T i zwiększenie odstępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego 
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 –Dąbek – Konopki  
na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk  
w m. Konopki – etap II i etap III ; 

 prowadziła przebudowę dróg gminnych;   

Gmina Dzierzgowo   

2018 r. 

 przebudowała drogę gminną Zawady – Rąbież; 

 wykonała projekt modernizacji drogi w miejscowości Dzierzgówek;  

 wykonała projekt ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego w Dzierzgowie;  

2019 r.  

 przebudowała drogę gminną Dobrogosty –Tańsk- Wydrzywilk; 

 wykonała projekt przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Rzęgowo;  

 opracowała projekt przebudowy drogi  Szumsk – Kamień – Żaboklik; przy Szkole Podstawowej  

w Dzierzgowie; ul. Tadeusza Kościuszki w Dzierzgowie;  nr 23011W na odcinku Łączyno Stare – 

Łączyno Nowe; 

 przebudowała drogę gminną 230102W Wasiły – Kapuśnik;  

Gmina Stupsk      

2018 r.  
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 opracowała dokumentację na przebudowę drogi gminnej nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne 
– Trzcianka Kolonia; 

 przebudowała drogę w m. Zdroje, Wyszyny Kościelne, Żmijewo Kościelne, relacji Żmijewo 
Kościelne – Olszewo – Bołąki, Dąbek – Dunaj, ul. Nadrzeczną w m. Konopki; 

 rozbudowała drogę gminną Bolewo – Sułkowo Kolonia;  

 udzielała dotacji dla Powiatu Mławskiego na zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej  
z sieci drogową TEN-T i zwiększenie odstępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego 
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 –Dąbek – Konopki  
na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk  
w m. Konopki – etap II i etap III    

 udzieliła dotacji dla Powiatu Mławskiego na opracowanie dokumentacji na zadanie  
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w m. Wyszyny Kościelne;    

2019 r.  

 wybudowała drogę w m. Pieńpole;  

 remontowała drogi w m.: Budy Bolewskie; Krośnice; Olszewo – Bołąki, Olszewo – Borzymy 

Pieńpole, Sułkowo – Kolonia, Żmijewo Kuce, Żmijewo – Ponki, Konopki, Żmijewo Kościelne; 

Gmina Lipowiec Kościelny       

2018 r.  

 przebudowała drogi w m. Łomia, Rumoka, Krępa, Niegocin, Zawady; 

2019 r.  

 wykonała nawierzchnię asfaltową w m. Kęczewo; 

 wykonała wjazdy w m. Rumoka; 

 przebudowała drogę w m. Lipowiec Kościelny;  

 

Ponadto kwestie związane z przebiegiem i lokalizacją dróg czy nowych budynków (mogących mieć 

wpływ na klimat akustyczny poszczególnych obszarów) regulowane były przestrzeganiem zapisów 

ustanowionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego.   

 

2.3.Pola elektromagnetyczne  
 
W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 1 cel, 1 
kierunek oraz 3 zadania opisane w poniższej tabeli.   
 
Tabela 3. Cele, kierunki interwencji i zadania w ramach analizowanego komponentu 
Cel: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowanie elektromagnetycznym   

Kierunek interwencji  

Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych 

Zadania  

Opracowanie i aktualizacja planów 
zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi 
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Cel: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowanie elektromagnetycznym   

Kierunek interwencji  

Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych 

Prowadzenie przez organy ochrony środowiska 
ewidencji źródeł wytwarzania pola 
elektromagnetyczne 
 

   

Edukacja społeczeństwa w zakresie 
oddziaływania i szkodliwości pól 
elektromagnetycznych  

   

 
W zakresie analizowanego komponentu, w okresie objętym niniejszym raportem powiat jaki i gminy  

z jego terenu wydawały decyzje administracyjne uwzględniające zasady ochrony środowiska 

przyrodniczego w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi. W zapisach planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin uwzględnione zostały strefy wokół linii i urządzeń elektroenergetycznych. 

Wskazano dla linii elektroenergetycznych pasy technologiczne, które wyznaczane zostały w celu 

prawidłowej obsługi linii elektroenergetycznej i jej urządzeń. W pasach technologicznych linii 

elektroenergetycznych, zakazano m.in. lokalizowania budynków mieszkalnych oraz obiektów 

budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji pozostałych obiektów 

budowlanych, w tym obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, 

stacje paliw, a także warunki lokalizacji stref zagrożonych wybuchem, muszą uwzględniać wymogi, 

określone w przepisach odrębnych oraz normach, dotyczących projektowania linii 

elektroenergetycznych. Wskazano w Studium strefy ochronne, związane z wielkością natężenia pola 

elektromagnetycznego wytwarzanego przez linie wysokiego napięcia. Strefy ochronne pokrywają  

się z pasami technologicznymi linii elektroenergetycznych. 

 

2.4.Gospodarowanie wodami  

W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 2 cele, 4 
kierunki oraz 17 zadań opisanych w poniższej tabeli.   
 

Tabela 4. Cele, kierunki interwencji i zadania w ramach w ramach analizowanego komponentu  
Cel: Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Cel: Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą  

Kierunki interwencji  

Poprawa stanu jakościowego i 
ilościowego wód 
powierzchniowych   

Poprawa stanu jakościowego i 
ilościowego wód podziemnych 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
powodziowego  

Gospodarowanie wodami 
uwzględniające zmiany klimatu 

Zadania  

Ograniczenie zużycia wody w 
obrębie terenów miejskich i 
przemysłowych   

Poszukiwanie i 
dokumentowanie 
alternatywnych źródeł wody do 
spożycia 

Uwzględnienie w dokumentach 
planistycznych na poziomie 
gmin map ryzyka 
powodziowego, map zagrożenia 
powodziowego oraz terenów 
zagrożonych podtopieniami 
 

Realizacja urządzeń 
zwiększających retencję wodną 
na terenach leśnych, rolniczych 
i zurbanizowanych 

Ograniczenie zużycia wody w 
rolnictwie i leśnictwie  

Inwentaryzacja ujęć wód 
podziemnych 
wykorzystywanych do 
nawodnień rolniczych, kontrola 
poboru wody z tych ujęć.   
 

Budowa, przebudowa, remont, 
modernizacja budowli 
przeciwpowodziowych 

Działania inwestycyjne i 
utrzymaniowe związane z 
melioracjami wodnymi  

Prowadzenie kontroli 
przestrzegania przez podmioty 
warunków wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi   

Wydawanie pozwoleń wg 
ustawy Prawo wodne 

Budowa systemów 
ostrzegawczych oraz tworzenie 
programów edukacyjnych 
poprawiających świadomość i 

Przeciwdziałanie skutkom 
suszy oraz ulewnym deszczom 
na obszarach 
zurbanizowanych 
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Cel: Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Cel: Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą  

Kierunki interwencji  

Poprawa stanu jakościowego i 
ilościowego wód 
powierzchniowych   

Poprawa stanu jakościowego i 
ilościowego wód podziemnych 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
powodziowego  

Gospodarowanie wodami 
uwzględniające zmiany klimatu 

Zadania  

wiedzę na temat źródeł 
zagrożenia powodziowego i 
ryzyka powodziowego 
 

Ograniczeni wpływu rolnictwa 
na wody poprzez racjonalne 
nawożenie, wspieranie i 
edukację w zakresie rozwoju 
rolnictwa ekologicznego 
(ograniczenie odpływu ze 
źródeł rolniczych) 
 

Szeroko zakrojone działania 
edukacyjne promujące 
potrzebę ochrony wód 

Wyeliminowanie unikanie 
wzrostu zagospodarowania na 
obszarach szczególnie 
zagrożonych powodzią 

 

Stosowane technologii i 
urządzeń ograniczających 
możliwość przedostawania się 
nieczystości do gruntu i wód 

 Określenie możliwości budowy 
wałów przeciwpowodziowych 
na obszarach chronionych 

 

 

Z analizy zebranych materiałów wynika, że w omawianych latach 2018 – 2019 regularnie ponoszono 
wydatki na następujące działania mające wpływ oraz wpisujące się w zadania związane  
z gospodarowaniem wodami: 

Starostwo Powiatowe 

2018 r.  

 przystąpiło do realizacji zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej z sieci drogową TEN-T  
i zwiększenie odstępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę 
drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 –Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 
do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – etap II; 

 prowadziło utrzymanie obiektów mostowych w ramach bieżącej działalności;  

 przeprowadziło zadanie związane z odwodnieniem mostu i drogi w ramach ochrony wód przy 
realizacji zadania Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi 
dojazdowej;      

2019 r. 

 prowadziło utrzymanie obiektów mostowych w ramach bieżącej działalności;  

 przystąpiło do realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy motu  
o JNI01005632 na  rzece Tomka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową;  

 wykonano aktualizację dokumentacji dla zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej z sieci 
drogową TEN-T i zwiększenie odstępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego 
poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 
10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo w części dotyczącej 
miejscowości: Kowalewo i Dąbrowa 

Miasto Mława  

2018 r.  

 budowało zbiornik retencyjny wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obrońców Mławy;  

Gmina Szydłowo     

2019 r. 
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 odwodniła ul. Akacjową w Szydłowie;  

Gmina Wiśniewo     

2018 r. 

 prowadziła działania związane z utrzymaniem stawów gminnych;   

Gmina Radzanów  

2018 r.  

 odmuliła zbiornik wodny w sołectwie Wróblewo; 

Gmina Lipowiec Kościelny       

2018 r.  

 wykonała odwodnienie w m. Lewiczyn; 

Ponadto kwestie związane z gospodarką wodną przestrzegane były poprzez zapisy ustanowione  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.   

 

2.5.Gospodarka wodno - ściekowa  

W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 1 cel, 2 
kierunki oraz 8 zadań opisanych w poniższej tabeli.   
 

Tabela 5. Cele, kierunki interwencji i zadania w ramach analizowanego komponentu  

Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno – ściekowej   

Kierunki interwencji  

Sprawny i funkcjonalny system wodociągowy Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących 
zrównoważonej i racjonalnej gospodarce wodno ściekowej  

Zadania  

Ograniczenie zużycia wody poprzez zmniejszenie strat na przesyle 
oraz optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury wodnej  

Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania 
wody oraz infrastruktury służącej do zbiorczego zapotrzebowania 
na wodę     
 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i 
upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i 
sposobach oszczędnego użytkowania wody i oczyszczania ścieków 
wśród mieszkańców   

Ustalanie w drodze decyzji strefy ochrony bezpośredniej ujęcia 
wód podziemnych 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do 
oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowania odpadów 
ściekowych  
 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla 
których jest to technicznie i ekonomiczne uzasadnione   
 

 Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków   
 

 Edukacja ekologiczna dotycząca racjonalnej gospodarki wodno 
ściekowej  

 

Z analizy zebranych materiałów wynika, że w omawianych latach 2018 – 2019 regularnie ponoszono 
wydatki na następujące działania mające wpływ oraz wpisujące się w zadania związane z gospodarką 
wodno - ściekową: 
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Starostwo Powiatowe  

2018 r.  

 oczyściło studzienki ściekowe kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych;  

2019 r. 

 oczyściło studzienki ściekowe kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych;  

Miasto Mława  

2018 r.  

  oczyściło studzienki ściekowe kanalizacji deszczowej w drogach miejskich;  

 kontynuowało realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji na terenie Aglomeracji Mławskiej  
– na obszarze A1, A2, A4 i A6;   

 wykonało budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej – etap II; ul. Działdowskiej; 

 wybudowało zbiornik retencyjny z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej, 
Sokalskiego w Mławie;  

 rozpoczęło realizacje budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka – etap I; 

 przystąpiło do realizacji zadania związanego z budową przykanalików do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej w Mławie;  

 wykonało budowę sieci wodociągowej w ul. Łąkowej, ul. Olesin w Mławie;  

 wykonało kanalizację sanitarną w ul. Granicznej w Mławie;  

 wykonało sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ulicach Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza 
w Mławie;    

 wykonało kanalizację deszczową w ul. Olsztyńskiej; ul. Zachodniej; 

 wybudowało kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną ul. Kossaka i ul. Broniewskiego  
 w Mławie; na działki nr geod. 4810 w Mławie;   

 opracowało operat szacunkowy Stacji Uzdatniania Wody  przy ul. Instalatorów w Mławie;    

2019 r.  

 kontynuowało realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji na terenie Aglomeracji Mławskiej  
– na obszarze A6;   

 przystąpiło do oczyszczania kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiego, Reja i Zacisze  
w Mławie; 

 wykonało kanalizację deszczową w ul. Kossaka i Broniewskiego w Mławie; 

 wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami ul. Ogrodowej, ul. Sosnowej  
w Mławie;  

 zakupiono wodociąg w ul. Diamentowej w Mławie;    

Gmina Strzegowo  

2018 r.  

 prowadziła budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  

2019 r. 
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 prowadziła rozbudowę gospodarki wodno – ściekowej;  

Gmina Wieczfnia Kościelna    

2018 r.  

 kontynuowała budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wieczfnia – 
Kolonia i Wieczfnia Kościelna w ramach projektu pn. Ochrona dorzecza Orzyca poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia – 
Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo etap I i II; 

2019 r.  

 kontynuowała budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia – Kolonia;  

 kontynuowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wieczfnia – Kolonia, Kuklin i Wieczfnia 
Kościelna w ramach projektu pn. Ochrona dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia – Kolonia, Kuklin, Windyki, 
Grzybowo etap I i II; 

Gmina Szydłowo     

2019 r.  

 rozbudowywała sieć wodociągową; 

Gmina Szreńsk 

2018 r.  

 przeprowadziła modernizację stacji uzdatniania w Proszkowie; 

2019 r.  

 wybudowała siec wodociągową w miejscowości Kobuszyn i Szreńsk ul. Mławska; 

 kontynuowała budowę kanalizacji sanitarnej w Szreńsku; 

Gmina Wiśniewo     

2018 r. 

 uzyskała dotacje na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców; 

 wykonała siec wodociągową na terenie gminy;  

Gmina Stupsk    

2018 r. 

 wykonywała sieć wodociągową na terenie gminy;  

Gmina Lipowiec Kościelny       

2018 r.  

 wybudowała eko-szambo przy świetlicy w m. Zawady; 

 

2.6.Zasoby geologiczne  

 
W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 1 cel, 2 
kierunki oraz 4 zadania opisane w poniższej tabeli.   
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Tabela 6. Cele, kierunki interwencji i zadania w ramach analizowanego komponentu  

Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi   

Kierunek interwencji  

Kontrola i monitoring eksploatacji kopalin Ograniczenie presji związanej z wydobyciem kopalin 

Zadania  

Ograniczenie niekoncesjonowanej eksploatacji zasobów  Wydawanie pozwoleń w zakresie realizacji ustawy Prawa 
górniczego i geologicznego 

Kontrola koncesji na wydobywanie złóż  
Ochrona zasobów geologicznych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
 

 Działania edukacyjne promujące racjonalne wykorzystanie kopalin 

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie prowadzono bezpośrednich działań związanych  

z ochroną kopalin.  

Należy jednak podkreślić, że pośrednio na ochronę zasobów kopalin na terenie powiatu wpływają 

zapisy ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.  

Ponadto podjęte w ramach innych komponentów działania jak np. zadrzewianie gruntów  

czy porządkowanie gruntów i skwerów organizacja terenów zielonych sprzyjają zarówno ochronie 

gleb, powierzchni ziemi i kopalin.  

 

2.7.Gleby  

W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 1 cel, 2 
kierunki oraz 11 zadań opisanych w poniższej tabeli.   
 

Tabela 7. Cele, kierunki interwencji i zadania w ramach analizowanego komponentu  

Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu  

Kierunek interwencji  

Zachowanie funkcji środowiskowych i 
gospodarczych gleb 

Rekultywacja gruntów zdegradowanych i 
zdewastowanych 

Ochrona przed osuwiskami 

Zadania  

Promocja rolnictwa ekologicznego i 
integrowanego (zastosowanie dobrych 
praktyk rolnych) 
 

Rekultywacja gruntów zdegradowanych i 
zdewastowanych, w kierunku 
przyrodniczym i leśnym  

Uwzględnianie osuwisk oraz obszarów 
narażonych na osuwiska w aktualizacjach 
dokumentów planistycznych 

Promocja i realizacja zadań wskazanych w 
pakietach rolno – środowiskowo – 
klimatycznych  

 

Uzgodnienie dokumentacji projektowych 
do wydania decyzji rekultywacji terenu 

 

Ochrona gleb przed degradacją i 
zanieczyszczeniem 

Wydanie decyzji uwzgledniającej kierunek 
rekultywacji o charakterze zadrzewionym, 
leśnym lub przeznaczonym pod zieleń 
publiczną 

 

 

Wprowadzenie obowiązku umieszczania w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów, na których 
zostały przekroczone standardy jakości gleb 

 

Określanie warunków rekultywacji i 
zagospodarowania gruntów 
poprzemysłowych 

 

Wydawanie decyzji o przeznaczeniu 
gruntów rolnych do zalesienia 

 

  

Wydawanie decyzji o środowiskowych   
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uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
scalania, wymiany lub podziału gruntu 

 

Z analizy zebranych materiałów wynika, że w omawianych latach 2018 – 2019 regularnie ponoszono 
wydatki na następujące działania mające wpływ oraz wpisujące się w zadania związane z ochroną 
gleb: 

Starostwo Powiatowe:  

2018 r.  

 przekwalifikowało z urzędu grunty rolne na leśne w programu działania Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich;  

2019 r. 

 przekwalifikowano z urzędu grunty rolne na leśne w ramach działania Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 

Miasto Mława 

2018 r. 

 opracowało projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

Gmina Lipowiec Kościelny       

2018 r.  

 zagospodarowała teren przy budynku w m. Turza Mała; 

 zagospodarowała teren w m. Rumoka;   

2019 r.  

 zagospodarowała teren przy świetlicy  w m. Dobra Wola; 

Gmina Wieczfnia Kościelna       

2018 r.  

 zagospodarowała teren przy świetlicy w m. Kobiałka; 

 zagospodarowała teren przy szkole w m. Uniszki Zawadzkie;   

 

Ponadto kwestie związane z ochroną gleb realizowane były poprzez zapisy ustanowione  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.   

 

2.8.Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadami  

W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 1 cel, 2 
kierunki oraz 7 zadań opisanych w poniższej tabeli.   
 

Tabela 8. Cele, kierunki interwencji i zadania w ramach analizowanego komponentu  
Cel: Gospodarowanie odpadami zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój powiatu  

Racjonalna gospodarka odpadami  Doskonalenie systemu gospodarki odpadami  

Kierunki interwencji  

Realizacja zapisów ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu Modernizacja, budowa punktów selektywnego zbierania odpadów 
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porządku i czystości w gminie w tym wydawanie pozwoleń / 
zezwoleń, prowadzenie odpowiednich rejestrów  
 

komunalnych  

Opracowanie i przekazanie rocznych/ półrocznych sprawozdań z 
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym także z 
PSZOK   
 

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych  

Uwzględnianie w przetargach publicznych, poprzez zapisy w siwz, 
zakupów zawierających materiały lub substancje pochodzące z 
recyklingu odpadów; włączenie do procedur zamówień publicznych 
kryteriów związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem 
powstawaniu odpadów      
 

 

Zadania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów  
 

 

Przeprowadzanie kontroli sprawdzających dostosowanie 
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz 
pozostałych instalacji do odzysku i unieszkodliwiana odpadów do 
wymogów prawnych i kontrola w zakresie przestrzegania 
warunków decyzji    

 

 
Z analizy zebranych materiałów wynika, że w omawianych latach 2018 – 2019 regularnie ponoszono 
wydatki na następujące działania mające wpływ oraz wpisujące się w zadania związane z gospodarką 
odpadami i zapobieganiem powstawaniu odpadów: 

Miasto Mława  

2018 r.  

 prowadziło działania związane z usuwaniem, transportem i utylizacją odpadów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych etap X;  

 odbierano, transportowano, zbierano, odzyskiwano i unieszkodliwiano odpady komunalne  

z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców miasta;  

 opracowało kampanię informacyjną „Nie truj Nas odpadami”;  

2019 r.  

 prowadziło działania związane z usuwaniem, transportem i utylizacją odpadów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych etap XI;  

 odbierano, transportowano, zbierano, odzyskiwano i unieszkodliwiano odpady komunalne  

z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców miasta;  

Gmina Strzegowo  

2018 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

2019 r. 

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

Gmina Radzanów   

2018 r.  
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 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

2019 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

Gmina Wieczfnia Kościelna    

2018 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

Gmina Szydłowo     

2018 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

Gmina Szreńsk     

2018 r.   

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2019 r. 

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 

transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

Gmina Wiśniewo     

2018 r. 

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 
transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 
transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  

Gmina Dzierzgowo     

2018 r. 
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 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 
transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 
transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

Gmina Stupsk    

2018 r. 

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 
transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 
transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  

Gmina Lipowiec Kościelny       

2018 r.  

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 
transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2019 r. 

 prowadziła działania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w tym odbiór, 
transport, zbierane, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

 

Ponadto w ramach prawidłowej gospodarki odpadami, gmin z terenu powiatu przestrzegały 

ustanowionych regulaminów utrzymania czystości i porządku a także corocznie opracowywały 

sprawozdania z zakresu funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.   

 

2.9.Zasoby przyrodnicze  

W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 3 cele, 5 
kierunków oraz 19 zadań opisanych w poniższej tabeli.   
 

Tabela 9. Cele, kierunki interwencji i zadania realizowane w ramach komponentu  

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej  
Cel: Prowadzenie trwale 
zrównoważonej 
gospodarki leśnej   

Cel: Zwiększenie 
lesistości 

Kierunki interwencji  

Zarządzanie zasobami 
przyrody i krajobrazu  

Zachowanie lub 
przywrócenie 
właściwego stanu 
siedlisk i gatunków 

Działania z zakresu 
pogłębiania i 
udostępniania wiedzy o 
zasobach przyrodniczych 
i walorach 
krajobrazowych 
województwa 

Racjonalne użytkowanie 
zasobów leśnych  

Zwiększenie lesistości 

Zadania  

Zapewnienie właściwej 
ochrony dla 
różnorodności 

Zachowanie 
bioróżnorodności 
biologicznej na terenach 

Lokalizacja krajobrazów 
priorytetowych 

Opracowanie 
uproszczonych planów 
urządzania lasów  

Zalesienie gruntów z 
uwzględnieniem 
warunków siedliskowych 
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Cel: Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej  
Cel: Prowadzenie trwale 
zrównoważonej 
gospodarki leśnej   

Cel: Zwiększenie 
lesistości 

Kierunki interwencji  

Zarządzanie zasobami 
przyrody i krajobrazu  

Zachowanie lub 
przywrócenie 
właściwego stanu 
siedlisk i gatunków 

Działania z zakresu 
pogłębiania i 
udostępniania wiedzy o 
zasobach przyrodniczych 
i walorach 
krajobrazowych 
województwa 

Racjonalne użytkowanie 
zasobów leśnych  

Zwiększenie lesistości 

Zadania  

biologicznej, terenów 
zieleni i krajobrazu w 
planowaniu 
przestrzennym, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
korytarzy ekologicznych 
 

wiejskich z 
wykorzystaniem 
pakietów w ramach 
programów rolno – 
środowiskowo- 
klimatycznych  

i potrzeb różnorodności 
biologicznej 

 Zachowanie zadrzewień i 
zakrzewień śródpolnych  

Wskazanie zagrożeń dla 
możliwości zachowania 
wartości krajobrazu 
 

Inwestycje związane z 
ochroną 
przeciwpożarową lasu  

 

 Aktualizacja/ 
opracowanie programu 
ochrony środowiska 

Rekomendacje i wnioski 
dotyczące kształtowania 
i ochrony krajobrazu, w 
szczególności poprzez 
wskazanie obszarów, 
które powinny zostać 
objęte formami ochrony 
przyrody 
 

Uporządkowanie 
ewidencji gruntów 
zalesionych oraz zmiana 
klasyfikacji gruntów, 
objętych sukcesją leśną 

 

 Opracowanie raportów z 
programu ochrony 
środowiska 

Wskazanie lokalnych 
form architektonicznych 
zabudowy w obrębie 
krajobrazów 

Realizacja zapisów 
ustawy o lasach w tym 
wydawanie pozwoleń / 
zezwoleń, prowadzenie 
odpowiednich rejestrów 
 

 

 Realizacja zapisów 
ustawy o ochronie 
przyrody w tym 
wydawanie pozwoleń / 
zezwoleń, prowadzenie 
odpowiednich rejestrów 

Wdrożenie założeń 
udostępniania 
turystycznego obszarów 
cennych przyrodniczo 
oraz uwzględnieniem 
pojemności turystycznej 
tych obszarów wraz z 
tworzeniem obiektów 
infrastruktury 
turystycznej    
 

  

 Realizacja zapisów 
ustawy o rybactwie 
śródlądowym oraz 
rozporządzenia w 
sprawie połowu ryb oraz 
warunków chowu, 
hodowli i połowu innych 
organizmów żyjących w 
wodzie w tym 
wydawanie pozwoleń / 
zezwoleń, prowadzenie 
odpowiednich rejestrów 

Organizacja konkursów i 
olimpiad, prowadzenie 
akcji, kampanii 
informacyjnych, 
konkursy, wystawy, 
warsztaty, publikacje o 
charakterze 
edukacyjnym, ulotki, 
broszury 

  

 Wydawanie pozwoleń 
zintegrowanych 

   

 
Z analizy zebranych materiałów wynika, że w omawianych latach 2018 – 2019 regularnie ponoszono 
wydatki na następujące działania mające wpływ oraz wpisujące się w zadania związane z zasobami 
przyrodniczymi:  
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Starostwo Powiatowe:  

2018 r. 

 prowadziło nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w nadleśnictwach 
Dwukoły, Ciechanów i Przasnysz (środki własne); 

 sporządziło uproszczone plany urządzania lasów oraz dokonało inwentaryzacji stanu lasu dla 79 
obrębów w gminach: Strzegowo, Stupsk, Dzierzgowo oraz Lipowiec Kościelny;  

 zrealizowało zadanie pn. Organizacja rajdów i innych imprez popularyzujących turystykę oraz 
wyjazdowych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona  
z promowaniem walorów przyrodniczych Polski;  

 zakupiło nagrody na dla laureatów XVI Powiatowego konkursu Ekologicznego;  

 opracowało VI raport z wykonania programu ochrony środowiska do 2020 r.; 

 prowadziło szklenia pracowników w zakresie zmiany przepisów w ochronie środowiska;  

2019 r.     

 prowadziło nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w nadleśnictwach 
Dwukoły, Ciechanów i Przasnysz (środki własne); 

 sporządziło uproszczone plany urządzania lasów oraz inwentaryzacje stanu lasu dla 74 obrębów 
w gm. Stupsk, Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów Szreńsk oraz Wieczfnia 
Kościelna; 

 urządziło zielenią teren wokół budynku przy ul. Wyspiańskiego w Mławie; 

 zrealizowało zadanie pn. Organizacja rajdów i innych imprez popularyzujących turystykę oraz 
wyjazdowych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona  
z promowaniem walorów przyrodniczych Polski;  

 prowadziło szklenia pracowników w zakresie zmiany przepisów w ochronie środowiska;  

Miasto Mława  

2018 r.  

 prowadziło działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej; 

 realizowało projekt pn. Regionalne partnerstw samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;  

 opracowało dokumentację na budowę mini tężni przy ul. Dworcowej i Placu 1 Maja;    

2019 r.  

 prowadziło działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej;   

 realizowało projekt pn. Regionalne partnerstwo  samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;  

 wykonano skwer zieleni ul. Szklarskiej i Osiedla Młodych oraz na skrzyżowaniu ul. A. Dobrskiej  
z ul. Ciechanowską;  na działce nr geod. 4812 w rejonie Dworca Zintegrowanego; ul. Długiej  
i Płockiej; 

 wykonano park solankowy przy ul. Dworcowej w Mławie;  

 nasadzono drzewa w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej;  
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Gmina Strzegowo  

2018 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni;  

2019 r. 

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni;  

Gmina Radzanów  

2018 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni;  

 zasadziła zieleń (drzewa i krzewy) w sołectwie Bębnowo; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni;  

 zasadziła zieleń (drzewa i krzewy) w sołectwie Bębnowo; 

Gmina Wieczfnia Kościelna    

2018 r.  

 zagospodarowała rekreacyjne tereny zieleni w m. Łęg;  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

Gmina Szydłowo     

2018 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

Gmina Szreńsk     

2018 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

 przeprowadziła rewitalizację rynku w Szreńsku;  

2019 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

 zrealizowała projekt związany z rozwojem elektronicznej administracji;   

Gmina Wiśniewo    

2018 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 
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Gmina Dzierzgowo    

2018 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

2019 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

Gmina Stupsk    

2018 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

 zagospodarowała rekreacyjne tereny zieleni w m. Wola Kolonia, Dąbek, Dunaj, Wola Szydłowska, 
Zdroje;   

 realizowała projekt wdrożenia e- administracji;  

2019 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

 zagospodarowała rekreacyjne tereny zieleni w m. Wola Kolonia, Stupsk, Dunaj, Wola 
Szydłowska, Zdroje;   

Gmina Lipowiec Kościelny     

2018 r.  

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

2019 r. 

 prowadziła działania związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni; 

 

Ponadto kwestie związane z ochroną zasobów przyrodniczych regulowane były poprzez zapisy 

ustanowione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego.   

2.10. Zagrożenia poważnymi awariami  

W ramach tego komponentu w programie ochrony środowiska dla powiatu wyznaczono 1 cel, 1 
kierunki oraz 4 zadania opisane w poniższej tabeli.   
 

Tabela 10. Cele, kierunki interwencji i zadania realizowane w ramach komponentu  
Cel: Ograniczenie ryzyka występowania poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków  

Kierunek interwencji  

Zmniejszenie zagrożenia występowania poważnej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku występowania awarii 

Zadania  

Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii  
 

 

Poprawa nadzoru nad logistyką transportową, w tym wyprowadzenie 
transportu substancji niebezpiecznych poza obszary zamieszkałe 
 

 

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w 
sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi w przypadku 
wystąpienia poważnych awarii 
 

 

Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt    
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Z analizy zebranych materiałów wynika, że w omawianych latach 2018 – 2019 regularnie ponoszono 
wydatki na następujące działania mające wpływ oraz wpisujące się w zadania związane  
z ograniczeniem zagrożenia poważnymi awariami:  

Starostwo Powiatowe:  

2018 r. 

 zakupiło łódź ratowniczą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Mławie; 

 zakupiło ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy o niskiej emisji CO2; 

Miasto Mława  

2018 r.  

 zakupiło samochód ratowniczo -gaśniczy dla OSP w Mławie;  

Gmina Radzanów   

2018 r.  

 zmodernizowała budynek OSP w Gradzanowo Włość, Józefowo, Luszewo ;   

2019 r.  

 zmodernizowała budynek OSP w Gradzanowo Włość, Józefowo, Wróblewo;   

Gmina Wieczfnia Kościelna    

2018 r.  

 doposażyła OSP Wieczfnia Kościelna, Uniszki, Zawadzkie, Windyki, Chmielewo Wielkie;  

Gmina Szydłowo     

2018 r.  

 zakupił sprzęt dla OSP Szydłowo;   

Gmina Dzierzgowo    

2018 r.  

 przeprowadziła modernizację w OSP w Dzierzgowie; 

Gmina Stupsk    

2018 r.  

 udzieliła wpłaty na fundusz celowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zakup 
samochodu osobowo - towarowego;  

 zakupiła średni samochód Ratowniczo – gaśniczy na potrzeby OSP Wyszyny Kościelne;  
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3. Ocena realizacji Programu  

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu analizie poddano ujęte w nim wskaźniki 

jakościowe i ilościowe.   

Wskaźniki obejmują każdy z 10 obszarów interwencji tj.: ochronę klimatu i jakości powietrza, 

zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarkę wodno – 

ściekową, zasoby geologiczne, gleby, gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami.  

W poniższej tabeli przedstawiono uzyskane w okresie 2018 -2019 wartości dla poszczególnych grup 

wskaźników.   

Tabela 11. Wskaźniki realizacji Programu  

Obszar 
interwencji 

Wskaźnik Jednostka Źródło 
Wartość bazowa 

2014 /2015*/2016** 

Wartość 
uzyskana w 
latach 2018-

2019 

O
ch

ro
n

a
 k

lim
at

u
 i 

ja
ko

ść
 p

o
w

ie
tr

za
  

Sprzedaż energii cieplnej na cele 
komunalno-bytowe  

GJ/rok GUS 107556,00 86648,0 

Odbiorcy gazu ogrzewający 
mieszkania gazem   

Gosp. GUS 4152 10908 

Udział energii odnawialnej w 
produkcji energii elektrycznej 
ogółem** 

% URE 4,66 4,56 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych * 

t/r GUS 12 2 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych* 

t/r GUS 12255 9877 

Liczba stref które otrzymały 
klasę C ze względu na 
przekroczenie normy dla pyłu 
PM10* 

Szt. WIOŚ 1 1 

Liczba stref które otrzymały 
klasę C ze względu na 
przekroczenie normy pyłu 
PM2,5* 

Szt. WIOŚ 1 1 

Liczba stref które otrzymały 
klasę C ze względu na 
przekroczenie normy NO2* 

Szt. WIOŚ 0 0 

Długość ścieżek rowerowych* km GUS 21,8 21,5 

Za
gr

o
że

n
ia

 

h
ał

as
e

m
  

Drogi gminne i powiatowe o 
twardej nawierzchni na 100 km

2
 

km GUS 77,2 79,2 

Grogi gminne i powiatowe o 
gruntowej nawierzchni na 100 
km

2
 

km GUS 24,6 22,8 

P
o

le
 e

le
kt

ro
m

ag
n

et
yc

zn
e

 

Liczba osób narażonych na 
ponadnormatywne 
promieniowanie 
elektromagnetyczne* 

Os. WIOŚ 0 0 
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Obszar 
interwencji 

Wskaźnik Jednostka Źródło 
Wartość bazowa 

2014 /2015*/2016** 

Wartość 
uzyskana w 
latach 2018-

2019 

G
o

sp
o

d
ar

o
w

a
n

ie
 

w
o

d
am

i 
 

Zużycie wody na potrzeby 
przemysłu* 

Dam
3
/rok GUS 580 788 

Zużycie wody w rolnictwie i 
leśnictwie* 

Dam
3
/rok GUS 797 730 

Zużycie wody na potrzeby 
eksploatacji sieci 
wodociągowej* 

Dam
3
/rok GUS 3646,0 4207,8 

Udział JCW o stanie / potencjale 
dobrym i bardzo dobrym 

% WIOŚ 4 4 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 w

o
d

n
o

-ś
ci

ek
o

w
a 

 Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności 
ogółem* 

Dam
3
/rok GUS 5023,0 5725,8 

Udział przemysłu w zużyciu 
wody ogółem* 

% GUS 11,5 13,8 

Długość sieci wodociągowej* km GUS 1133,2 1148,2 

Długość sieci kanalizacyjnej* km GUS 203,2 235,8 

Liczba oczyszczalni ścieków*  Szt. GUS 7 7 

Za
so

b
y 

ge
o

lo
gi

cz
n

e 
 

Punkty niekoncesjowanego 
wydobycia kopalin**  

Szt. Starostwo 0 0 

Grunty zabudowane i 
zurbanizowane – użytki kopalne 

ha GUS 44 44 

G
le

b
y 

 Grunty rolne zabudowane ha GUS 2516 2645 

Udział gruntów kwaśnych i 
bardzo kwaśnych* 

% OSCHR w Warszawie 50 50 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 o

d
p

a
d

am
i i

 
za

p
o

b
ie

ga
n

ie
 p

o
w

st
aw

an
iu

 

o
d

p
ad

ó
w

  

Masa odpadów azbestowych 
unieszkodliwionych** 

Tys. Mg Baza azbestowa 1948 4047757 

Liczba PSZOK Szt. Gminy 7 7 

Odpady z gospodarstw 
domowych przypadające na 1 
mieszkańca   

kg GUS 194,7 268,4 

Powierzchnia istniejących 
dzikich składowisk odpadów  

m
2
 GUS 1500 1500 

Za
so

b
y 

p
rz

yr
o

d
n

ic
ze

  

Obszary chronione ogółem*  ha GUS 59378,2 59374,08 

Liczba pomników przyrody*  Szt. GUS 76 62 

Udział powierzchni obszarów 
prawnie chronionych w 
powierzchni ogółem*  

% GUS 50,2 50,2 

Powierzchnia parków 
spacerowo wypoczynkowych, 
zieleńców, zieleni ulicznej i 
zieleni osiedlowej*  

ha GUS 51,61 84,42 

Lesistość*  % GUS 20,8 21,0 

Za
gr

o
że

n
ia

 p
o

w
aż

n
ym

i 

aw
ar

ia
m

i  

Liczba przypadków wystąpienia 
poważnych awarii  

Szt. KPPSP/ WIOŚ 0 0 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022 
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Wśród wszystkich analizowanych wskaźników, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest 

zdecydowane obniżenie na terenie powiatu wielkości emisji pyłowych i gazowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych. W przypadku analizowanych wskaźników spadła ona odpowiednio o 83,3%  

i 19,40%. Może być to spowodowane realizacją inwestycji związanych np. z odnawialnymi źródłami 

energii, realizacją inwestycji w ramach programów niskiej emisji na terenie poszczególnych gmin,  

wprowadzaniem nowych technologii w zakładach czy zastosowanie BAT w przemyśle. 

Jest to zgodne z polityką i działaniami podejmowanymi przez władze województwa w zakresie walki  

z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń i ograniczenie emisji do powietrza substancji szkodliwych.  

Pomimo działań ograniczających emisję substancji szkodliwych do powietrza, prowadzonych  

na terenie powiatu mławskiego, w strefie mazowieckiej, w której jest położony powiat nadal 

obserwowano przekroczenia norm pyły PM2,5 i PM 10. Nie obserwowano natomiast przekroczeń  

w zakresie ponadnormatywnych wartości tlenków azotu. Należy jednak pamiętać, że strefę tą tworzą 

pozostałe powiaty z terenu województwa mazowieckiego z wyłączeniem aglomeracji warszawskiej, 

Miasta Płock i Radom i część zanieczyszczeń dociera nad powiat mławski z obszarów ościennych 

gminy i powiatów.     

W analizowanym okresie obserwowano, także wzrost zużycia wody na potrzeby gospodarki 

narodowej oraz przemysłu. Z punktu widzenia ograniczenia korzystania z zasobów naturalnych w tym 

wody, nie jest to zjawisko do końca korzystne. Jednakże wynika z rozbudowy sieci wodociągowej  

a co za tym idzie z większego zapotrzebowania na nią. Wykorzystanie zasobów wód jest jednak 

kontrolowane i w dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na jej ochronę.  

Wzrosła także ilość unieszkodliwionych odpadów azbestowych do ok. 4,047 mln. t, niemiej jednak  

na terenie powiatu pozostaje jeszcze ok. 40, 779 mln t do usunięcia.    

Zaobserwowano także zwiększenie udziału dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni twardej  

co wpłynie korzystnie zarówno na poprawę jakości powietrza (skracając czas przejazdu, krótsza 

emisja ze źródeł liniowych) a także na ograniczenie hałasu szczególnie w obszarach o zwartej 

zabudowie miejskiej.    

 

4. Nakłady finansowe na realizację Programu 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano nakłady finansowe podniesione na zadania i działania 
mające wpływ na poprawę jakości środowiska na terenie gmin powiatu mławskiego jak i samego 
powiatu. Posłużono się informacjami dostępnymi w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego.     

Łącznie na działania związane z ochroną środowiska, gminy jak i sam powiat, wydatkowały nie mniej 
niż 91 546 075,89 PLN. Najwięcej nakładów poniesiono na inwestycje związane z modernizacją dróg, 
budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Inwestycje finansowane były ze środków własnych 
samorządów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014- 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 

Należy jednak zaznaczyć, że przedstawione poniżej koszty są jedynie orientacyjne. Trudno jest 
jednoznacznie określić jakie dokładnie wydatki poniosły gminy i powiat w tym okresie 
sprawozdawczym.  
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W Programie umieszczono co prawda harmonogram rzeczowo – finansowy konkretnych inwestycji 
jednak obejmował on nie wszystkie gminy. Niejednokrotnie samorządy terytorialne realizowały także 
inne zadania służące ochronie środowiska a które nie ujęte zostały w harmonogramie.  

 

W tabeli poniżej zestawiono wydatki gmin i powiatu poniesione na działania związane z ochroną 
środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022 

34 

 

Tabela 12. Nakłady finansowe poniesione na zadania związane z ochroną środowiska 2018 w zł.  
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Rolnictwo i 
leśnictwo  

10774607,14 651339,62 394973,53 25871,80 427126,70 2818645,86 566931,96 720570,16 746545,83 3797131,42 625470,26 

Transport i łączność 

w tym  
29583859,07 733297,68 1424460,16 14781106,52 301115,61 3501529,27 2548059,26 443831,85 3187953,77 630190,23 2032314,72 

Drogi publiczne 
powiatowe  

1833181,46 0,00 400000,00 299999,99 0,00 0,00 1047076,79 0,00 0,00 1712,55 84392,13 

Drogi publiczne 

gminne  
26585320,01 733297,68 1024460,16 13521718,65 301115,61 3335534,55 1461007,47 443831,85 3187953,77 628477,68 1947922,59 

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

ogółem  
W tym: 

33750457,53 502843,29 1048118,32 21616847,25 614612,69 4369764,50 2126168,01 761902,41 816387,40 574916,46 1318897,20 

Oczyszczanie miast i 
wsi  

982069,83 0,00 1230,00 915667,23 47518,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17654,40 

Utrzymanie zieleni 
w miastach i 
gminach  

1439233,75 970,26 23048,27 1080281,84 13543,51 7042,80 273958,49 3974,33 4193,55 4327,96 27892,74 

Oświetlenie ulic, 
placów i dróg  

4110199,77 192493,09 323531,79 1333213,42 181716,96 482148,97 317193,74 241809,39 371993,07 237933,21 428166,13 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 

klimatu  

509958,76 0,00 0,00 494276,76 0,00 0,00 6732,00 0,00 0,00 8950,00 0,00 

Gospodarka 
ściekowa i ochrona 
wód   

8349037,47 0,00 102760,00 8061232,64 3970,75 0,00 0,00 179742,08 0,00 0,00 1332,00 

Gospodarka 
odpadami  

6414421,28 290585,83 423743,88 3038059,13 287059,71 704198,88 354323,46 300928,70 411528,34 283173,50 320819,85 

Suma  
74108923,74 1887480,59 2867552,01 36423825,57 1342855,00 10689939,63 5241159,23 1926304,42 4750887,00 5002238,11 3976682,18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS;  
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Tabela 13. Nakłady finansowe poniesione na zadania związane z ochroną środowiska 2019 w zł.  
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Rolnictwo i 
leśnictwo  

8410404,32 859536,07 482598,79 107360,10 628460,65 1230491,33 751811,47 723426,52 709702,56 2158643,88 758372,95 

Transport i łączność 

w tym  
30636673,31 1181888,10 381374,69 14790847,51 563069,83 6770751,90 1386607,11 1958086,04 648454,78 839288,14 2116305,21 

Drogi publiczne 
powiatowe  

1838725,69 35000,00 0,00 1554113,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1712,55 247899,59 

Drogi publiczne 

gminne  
26845509,04 1146888,10 381374,69 11401448,26 563069,83 6653599,02 1386607,11 1958086,04 648454,78 837575,59 1868405,62 

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

ogółem  
W tym: 

39152739,85 608758,31 1037844,54 21561382,32 1242530,59 7989180,36 1571001,32 1152144,88 1211366,84 993262,57 1785268,12 

Oczyszczanie miast i 
wsi  

1050436,33 0,00 0,00 967755,61 75081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7599,60 

Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach  

1416766,80 403,07 5108,47 1183603,29 13608,43 7162,00 138378,18 2574,47 4237,91 4671,20 57019,78 

Oświetlenie ulic, 

placów i dróg  
4536528,38 203544,60 365984,42 1416688,63 192912,45 588746,27 446965,36 241363,42 406608,52 287214,42 386500,29 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu  

1280515,01 0,00 0,00 554569,45 24230,00 666715,56 0,00 0,00 20000,00 15000,00 0,00 

Gospodarka 
ściekowa i ochrona 
wód   

7528397,42 0,00 16605,00 7169308,07 117456,80 0,00 0,00 225027,55 0,00 0,00 0,00 

Gospodarka 

odpadami  
10895977,77 350696,29 402491,12 5629284,93 354164,46 940816,08 560520,00 626625,70 763062,07 570637,72 697679,40 

Suma  
78199817,48 2650182,48 1901818,02 36459589,93 2434061,07 15990423,59 3709419,90 3833657,44 2569524,18 3991194,59 4659946,28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS;  
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5. Krótkie podsumowanie w zakresie stanu i oceny realizacji zadań wynikających z “Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022” za lata 2018 – 2019. 

 

Niniejszy Raport z realizacji “Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022” został 
sporządzony w celu oceny skutków działań, podejmowanych przez poszczególne jednostki 
samorządowe, związane właściwością kompetencyjną i miejscową z terenem Powiatu Mławskiego. 

Z zebranych informacji wynika, że w ramach realizacji celu nadrzędnego Raportu  – powiat, gminy, 
jak i jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska (Nadleśnictwa, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie, Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna  
w Mławie) podjęły szereg działań z zakresu: ochrony przyrody, ochrony wód, ochrony ziemi, ochrony 
powietrza, halsu, pól elektromagnetycznych. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy przyjętymi  
w Programie celami i prowadzonymi przez poszczególne jednostki działaniami. 

Jednoznacznie można stwierdzić, że każdy z samorządów terytorialnych i jednostek 
odpowiedzialnych za realizację określonych w Programie działań, w miarę możliwości finansowych, 
podejmował inwestycje w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu Mławskiego. Działania 
inwestycyjne wsparte były edukacją ekologiczną. 

 

 


