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                                                                                                 Dokonano anonimizacji danych osobowych,                  
                                                                                                                                                 zgodnie z § 5 ust. 4 i 5  

                                                                                                                                                 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia  

                                                                                                                                                Nr 41/2016 Starosty Mławskiego 
                                                                                                                                                z dnia 27.10.2016r.  

                                                                                                                                                Wyłączenie jawności w związku 
                                                                                                                                                z brakiem zgody, o której mowa 

                                                                                                                                                w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach                                                                                                     

 

 

 

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji  

 

              Pismem z dnia 02 lipca 2020 r. (06.07.2020 r. data wpływu)  do Starosty Mławskiego 

wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Feliksa Szreńskiego w miejscowości Szreńsk                        

w przedmiocie poprawy stanu nawierzchni drogi i chodnika przy ulicy Feliksa Szreńskiego                             

w miejscowości Szreńsk gm. Szreńsk w związku z problemami zalewania wodami opadowymi.  

Mieszkańcy wyszczególnili swoje propozycje w poniższych punktach : 

1.  Odprowadzenia wody z rynku (skwerku), w taki sposób by nie wpływała na                               

ul. F. Szreńskiego  

2. Wyznaczenia pracowników, którzy po opadach sprzątną zalegający piasek na ulicy                      

i chodnikach oraz wyrównają drogi nieutwardzone,  

3. Zamontowania ograniczników szybkości jazdy, 

4. Zamontowania dodatkowej kratki deszczowej na końcu ul. F. Szreńskiego, 

5. Zamontowania lustra na łuku drogi, na wjeździe z ul. F. Szreńskiego w stronę 

Radzanowa 

6. Przebudowy i zmodernizowania ulicy i chodnika wraz z wybudowaniem odwodnienia  

 

 Jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego postanowiłem zapoznać Zarząd        

Powiatu Mławskiego z treścią wniesionej petycji. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Mławskiego w dniu 10 września 2020 r., przedstawiłem treść  petycji, a Zarząd uznał,                   

że sprawę należy skonsultować z Wójtem Gminy Szreńsk.  Dnia 21 września 2020 roku 

odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego z udziałem Wójta Gminy 

Szreńsk. Podczas dyskusji w sprawie proponowanych przez mieszkańców rozwiązań 
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istniejących problemów dotyczących ulicy Feliksa Szreńskiego jednogłośnie 

stwierdzono, że ze względu na zły stan techniczny ulica Feliksa Szreńskiego, która 

znajduje się w  ciągu drogi powiatowej Nr 2337W wymaga kompleksowej przebudowy. 

Wymagane prace to m.in. przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia podziemnego, budowa 

nowych chodników, zjazdów do posesji, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi                                   

i wewnętrznymi, budowa odwodnienia drogi oraz nowej konstrukcji nawierzchni.  

  Wójt Gminy Szreńsk poinformował Zarząd Powiatu Mławskiego o podjętych już 

działaniach w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na przedmiotową inwestycję. 

Jednak po spotkaniu w dniu 2 lipca bieżącego roku, w którym brali udział mieszkańcy                       

i przedstawiciele władz samorządowych tj. gminy Szreńsk oraz Powiatu Mławskiego 

prace nad dokumentacją zostały przerwane w wyniku braku porozumienia pomiędzy 

uczestnikami.  Wójt Gminy Szreńsk wskazał, że w roku 2020 nie jest możliwa już dalsza 

realizacja zadania ze względu na brak środków finansowych w budżecie Gminy. Jednak 

na prośbę Zarządu Powiatu Mławskiego zadeklarował podjęcie rozmów z radnymi 

gminnymi w celu wykonania dokumentacji technicznej. Powiat Mławski ze swojej strony 

deklaruje podjęcie wszelkich działań mających na celu realizację inwestycji polegającej 

na przebudowie ulicy Feliksa Szreńskiego w Szreńsku.   

Odnosząc się do punktów w sprawie zamontowania ogranicznika szybkości jazdy oraz 

lustra  drogowego informuję, że Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska wystąpił 

w dniu 22 września 2020 r. do Komisji ds. opiniowania zmian w organizacji ruchu na 

drogach powiatowych i gminnych przy Staroście Mławskim o wydanie opinii                                     

w przedmiotowej sprawie. W dniu 29 września 2020 r. powyższa komisja negatywnie 

zaopiniowała zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 2337W – ul. Feliksa 

Szreńskiego w zakresie montażu ograniczników prędkości oraz ustawienia lustra 

drogowego na łuku ulicy Feliksa szreńskiego w Szreńsku.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej Nr 2337W 

zapewniam, że żadna informacja dotycząca złego stanu drogi nie jest ignorowana, 

wszelkie uszkodzenia nawierzchni zgłaszane do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie są 

na bieżąco naprawiane.  

 

 Starosta  

                                                                                      Jerzy Rakowski 

 


