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ZARZĄDZENIE NR 31/2020 

BURMISTRZA MIASTA MŁAWA 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

zmieniające zarządzenie  

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” 

 

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza,  

co następuje:  

 

 

§ 1. 1.  Dokonuje się zmiany Zarządzenia nr 23/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia  

25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”: 

1) w § 1 ust. 1 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:  

 Edward Judziak – specjalista ds. administracyjnych 

2) w § 2 ust. 1 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

specjalista ds. administracyjnych – Edward Judziak: 

a) prowadzenie wykazu posesji podłączonych i niepodłączonych do kanalizacji 

sanitarnej, dla ulic w których w wyniku realizacji projektu została wykonana 

kanalizacja sanitarna;  

b) kontrolowanie posesji wymienionych w lit. a w celu weryfikacji czy wykonane 

zostało podłączenie do kanalizacji sanitarnej; 

c) prowadzenie korespondencji z właścicielami posesji wymienionych w lit.  

a w celu wyegzekwowania obowiązku podłączenia posesji do kanalizacji 

sanitarnej; 

d) współpraca ze spółką komunalną Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie w zakresie 

dotyczącym podłączeń do kanalizacji sanitarnej posesji wymienionych w lit a; 

e) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji projektu; 

f) przygotowywanie wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających 

terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych sprawozdań oraz 

wniosków o płatność; 

g) udział w kontrolach i audytach dotyczących projektu 
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3) § 3 uzyskuje brzmienie: 

Nadzór nad Zespołem ds. realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  

na terenie Aglomeracji Mława” pełni Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Mława. 

 

§ 2.  Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi  

ds. realizacji projektu (MAO).   

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                           Burmistrz Miasta Mława 

                                                           Sławomir Kowalewski 


