
UCHWAŁA  Nr  XII/147/2015 

RADY  MIASTA  MŁAWA 

z  dnia  1 grudnia 2015r. 

 

w  sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  

przestrzennego  Miasta  Mława 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) i art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 

z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  

Mława, uchwalonym uchwałą Nr XVII/164/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 

2012r. zwanym dalej Studium, wprowadza się:  

1) zmiany w części tekstowej – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Mława”, na którą składają się tom I „Uwarunkowania rozwoju 

przestrzennego miasta” i tom II „Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego 

miasta” – zgodnie z wyróżnieniem zmian kolorem niebieskim w tekście Studium, 

2) zmiany w części graficznej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miasta 

Mława z dnia z  dnia  10 lutego 2015r. w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  

zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  

Miasta  Mława w zakresie obejmującym:  

a) weryfikację zasięgu terenów zamkniętych i zmianę nazwy planszy – zgodnie 

z granicami i oznaczeniami na planszy „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława – Uwarunkowania rozwoju 

miasta. Rysunek Nr 1 – Stan użytkowania gruntów", 

b) weryfikację opisu legendy "Zapisy dotychczasowego SUiKZP miasta Mławy" na  

"zapisy Studium UiKZP obowiązującego przed 24 kwietnia 2012r." oraz 

oznaczenie obszaru i zmianę nazwy planszy – na planszy „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława – Uwarunkowania 

rozwoju miasta. Rysunek Nr 2 – Uwarunkowania formalno-prawne",  

3) zmiany w części graficznej kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miasta Mława z dnia 

z  dnia  10 lutego 2015r. w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  

Mława w zakresie obejmującym: 

a) nowoprojektowane szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

relokacja obiektów obsługi systemów transportowych i zmianę nazwy planszy - 

zgodnie z  granicami i oznaczeniami na planszy „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława – Kierunki rozwoju 

miasta. Rysunek Nr 1 - Kierunki rozwoju miasta",  

b) ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego i zmianę nazwy planszy – 

zmodyfikowane (usunięte) powiązania przyrodnicze realizowane jako nasadzenia 

szpalerów i alei - zgodnie z  granicami i oznaczeniami na planszy „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława – 



Kierunki rozwoju miasta. Rysunek Nr 2 – Ochrona środowiska kulturowego, 

ochrona środowiska przyrodniczego, zagrożenia dla zdrowia i mienia ludzi”, 

c) oznaczenie obszaru i zmianę nazwy planszy – zgodnie z  granicami i 

oznaczeniami na planszy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Mława – Kierunki rozwoju miasta. Rysunek Nr 3 – 

Demografia - schematy”, 

d) realizacja polityki: plany miejscowe do opracowania oraz relokacja obiektów 

obsługi systemów transportowych i zmianę nazwy planszy – zgodnie z granicami 

i oznaczeniami na planszy „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława – Kierunki rozwoju miasta. 

Rysunek Nr 4 – Realizacja polityki przestrzennej", 

e) oznaczenie obszaru i zmianę nazwy planszy – zgodnie z  granicami i 

oznaczeniami na planszy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Mława – Kierunki rozwoju miasta. Rysunek Nr 5 – 

Kierunki rozwoju systemów komunikacji”, 

f) wyróżnienie zmian według oznaczeń w legendzie na tych rysunkach wraz 

z oznaczeniem granic obszaru podlegającego zmianie. 

 

§ 2 

 

1.  Zmiany, o których mowa w § 1, zawierają odpowiednio załączniki do niniejszej 

uchwały, stanowiące integralną część uchwały: 

1) Część tekstowa Studium – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Mława”, na którą składają się tom I „Uwarunkowania rozwoju 

przestrzennego miasta” i tom II „Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego 

miasta” – w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian, stanowiące odpowiednio 

załączniki Nr 1 i Nr 2, 

2) Część graficzna Studium, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian, stanowiące 

załączniki od Nr 3 do Nr 9. 

2. Lista nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Mława uwag wniesionych do 

projektu zmian Studium oraz sposób ich rozpatrzenia przez Radę Miasta Mława stanowi 

załącznik Nr 10. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący  Rady  Miasta 

 

 

mgr Leszek Ośliźlok 


