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Zarządu Powiatu Mławskiego 

                                                                                                                                                                          z dnia 16 sierpnia 2021 roku 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji  projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 - 2027 

Lp. Zgłaszający 

Uwagi/Propozycje 

Treść Uwagi/Propozycji 

 

Rozpatrzenie Uzasadnienie * 

 

Urząd Gminy Wiśniewo    

 Str. Strategii 

1. 

52 

Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ulicy 

Warszawskiej w kierunku Nowej Otoczni. 

 Miejscowość Nowa Otocznia położona jest blisko 

Mławy i jej mieszkańcy często poruszają się w tym 

kierunku pieszo lub rowerami. Dotyczy to też dzieci 

uczęszczających do szkół w Mławie. Stąd prośba 

mieszkańców o uwzględnienie budowy chodnika wraz z 

oświetleniem w Strategii 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Pani Dorota K.    

2. 

10 

strategia rozwoju powiatu Mławskiego strona 10 

projektu. Napisano że wśród osób bezrobotnych 

przeważają kobiety. Wniosek jest prosty: brak miejsc 

pracy dla kobiet powyżej 30 i 40 roku życia, Mława to 

miasto LG, sklepów w których zatrudnia się tylko 

swoich znajomych i ich rodziny w lepszych sklepach nie 

spożywczych ,marketów tu praca ciężka i mało płatna, 

zbyt dużo jest deweloperki w której pracę znajdują tylko 

mężczyzni, brak konkurencji dla LG, praca w biurach, 

hurtowniach dla wybranych kobiet nie koniecznie z 

kwalifikacjami. 

 Moje propozycje dotyczące bezrobotnych kobiet 

to: darmowy psycholog w UP, nagradzanie osób 

aktywnych które składają CV w dużej liczbie i 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

Odnosząc się do przesłanych uwag na 

temat aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych kobiet, informujemy, że 

PUP w Mławie nie dysponuje etatem 

psychologa, który miałby pracować z tą 

grupą osób. 

Nie ma też możliwości, by na stałe 

pozyskać takiego specjalistę, 

świadczącego bezpłatne usługi. 

Bezrobocie wśród kobiet wynika z 

wielu czynników, niekoniecznie 

związanych z lokalnym rynkiem pracy 

(np. głównie sytuacja rodzinna, 

wychowywanie dzieci).  

W naszym Urzędzie dostępne są 

http://projektu.napisano/


wykazują zainteresowanie ofertami z UP, 

większe zaangażowanie pracowników UP 

poprzez szukanie takiej osobie pracy zachęcanie 

do tego pracodawców czasami to pracownik UP 

ma większa siłę  przebicia. Staranie się o takich 

inwestorów którzy zapewnią pracę nie garstce 

wybrańców tylko dużej ilości kobiet. Zakłady 

które mogły by powstać to zakłady z branży 

farmaceutycznej, kosmetycznej, zakłady 

produkujące drobny sprzęt medyczny, zakłady 

produkujące drobny sprzęt medyczny, firmy 

zajmujące się logistyką . Władze miasta i 

powiatu muszą poważnie o tym pomyśleć gdyż 

społeczeństwo Mławy i powiaty mławskiego 

starzeje się i za kilka lat nie będzie kro mieszkać 

w tych blokach co postawili deweloperzy bo bez 

pracy nikt nie będzie tu mieszkał a poza granice 

kraju nie wszyscy mogą wyjechać. 

różnorodne oferty pracy oraz inne 

ustawowe usługi rynku pracy, z których 

mogą skorzystać również bezrobotne 

kobiety.  

Od 2019 roku realizujemy autorski 

program „Aktywna kobieta- czas na 

pracę!”, który skierowaliśmy właśnie 

do kobiet mających trudności na rynku 

pracy.  

W ramach tego programu oferujemy 

m.in. pośrednictwo, pracy, poradnictwo 

zawodowe oraz zajęcia z coachingu 

zawodowego, co jest nowością w 

usługach PUP. 

Uważamy, że bezrobotne kobiety mogą 

uzyskać w naszym Urzędzie 

kompleksowe wsparcie.  

Z bezpłatnych usług psychologa można 

korzystać w innych instytucjach, 

przeznaczonych do oferowania takiej 

pomocy.  

Zadaniem PUP jest aktywizacja 

zawodowa, psycholog natomiast 

pomaga w szerszej sferze życia. 

 

Pozostałe propozycje przedstawione 

przez osobę bezrobotną wymagają 

zmian ustawowych w działalności 

Urzędów w całej Polsce, a nie tylko 

lokalnie. 

W naszej ustawie nie ma narzędzi do 

premiowania aktywności osób 
bezrobotnych uzależnionego od ilości 
złożonych CV czy odbytych rozmów 
kwalifikacyjnych.  



W związku z powyższym uważamy, iż 
przedstawione przez autorkę wnioski 
dotyczące działań PUP nie powinny 
zostać uwzględnione w Strategii 
Rozwoju Powiatu Mławskiego.  
 
 
  

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Janusza 

Korczaka w Mławie 

 

 

 

3. 

 Brak uwag 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 
  

 

4. 

24 

Zmiana realizatora zadania 3.3 „Zmniejszenie częstości 

występowania przemocy i kryzysów w rodzinie oraz 

zwiększanie szans życiowych dzieci i młodzieży”. na 

„Realizacja - Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie”  

Zadania dotyczące przemocy realizuje Zespół Ośrodków 

Wsparcia. 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono 

 

5. 

27 

 

5.2 „Zwiększenie dostępu do rehabilitacji i usług 

rehabilitacyjnych”. Dodać pkt 8 „Zakup samochodu do 

przewozu uczestników Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego”, środki i współfinansowanie z PFRON w 

ramach programu „Wyrównanie różnic między 

regionami”  

Samochód będzie niezbędny do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 



6. 

57 

4.2 Źródła finansowania 

2. Środki budżetu państwa dodać: 

 Program „Aktywny Samorząd” 

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

niepełnosprawnych” 

Programy powinny być uwzględnione w Strategii 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Mławie 
Część 2 - ANEKS   

7. 

99 

W tabeli należy dodać poz. 12, w której należy 

uzupełnić: 

- w kolumnie 2 wpis o treści: „Ferma Drobiu w m. 

Stare Łączyno 15 (ZZR), gm. Dzierzgowo, Ferma 

Drobiu Andrzej Goździkowski ul. Raciążska 60, 06-540 

Radzanów”; 

- w kolumnie 3 wpis o treści: „gaz propan”; 

- w kolumnie 4 wpis o treści: „108”; 

- w kolumnie 5 wpis o treści: „36 x 6400 l” 

Zakład rozpoczął działalność w grudniu 2020r.  

Wcześniej przekazane dane są obecnie nieaktualne. 

W związku z powyższym dane należy uzupełnić. 

 

Uwzględniono 

 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

8. 

102 

U dołu strony należy zaktualizować liczbę jednostek 

OSP, ogółem jest 41 – powinno być 42 oraz liczbę 

jednostek włączonych do krsg – jest 26 –powinno być 18 

Obecnie liczba jednostek OSP wynosi 42. Ponadto w 

listopadzie 2020r. i w maju 2021 włączono do ksrg 

łącznie dwie jednostki tj. OSP Mława ul. Padlewskiego 

15 i OSP Podkrajewo. Zatem liczba jednostek ksrg w 

powiecie mławskim wynosi obecnie 18. 

 

 

 

 

 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 

103 

Należy zamieścić zaktualizowaną mapę sieci OSP w 

ksrg – mapa w załączeniu  Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Pan Piotr R.    

10. 52 Wnioskuję o dodanie w punkcie o nazwie „Wykaz 

pozostałych inwestycji drogowych obejmujących 

przebudowę/ rozbudowę/ budowę, planowanych do 

realizacji w latach 2021-2027(w nawiasie podano 

planowany zakres prac)” na stronie 49 Projektu Strategii 

Rozwoju Powiatu Mławskiego – kolejnej pozycji o 

treści: 

Nr 2353W Konopki – Sułkowo Borowe – Sułkowo 

Polne – 0,650 km ( ułożenie warstwy ścieralnej na 

odcinku od miejscowości Budy Bolewskie do 

miejscowości Sułkowo-Kolonia  

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Mławie ul. Słowackiego 16 

   

11. 28 Poprawa dostępności i jakości usług:  

Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS, 

środki współfinansowane z PFRON 

Samochód, którym są dowożeni uczestnicy jest w ciągłej 

eksploatacji, i ulega częstym awariom. Rok produkcji 

2012, przebieg ok. 337 000 km. 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  tabela 3   

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponuje się przeniesienie zadania nr 3.1, działanie 1 

pn. „Podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

gospodarczego generującego miejsca pracy(…)”   

do celu 1. – Zrównoważony rozwój gospodarczy. 

Organizowane przez PUP w Mławie targi są wyłącznie 

targami pracy – w zaproponowanym działaniu intencja 

była szeroko rozumiana promocja powiatu, jego 

walorów oraz możliwości inwestycyjnych i rozwoju 

przedsiębiorczości – w opinii PUP odpowiednimi 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

podmiotami współpracującymi/realizującymi zadanie są 

podmioty prywatne/przedstawiciele biznesu wraz z 

władzami powiatu 

 

 

13. Proponuje się przeniesie zadania 3.1 działanie 3 

„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie 

m.in. poprzez tworzenie punktów wspierających 

przedsiębiorczość” do celu 1. – Zrównoważony rozwój 

gospodarczy. 

Utworzenie punktów wspierających przedsiębiorczość, 

których zadaniem byłoby udzielanie informacji, pomoc  

w pozyskiwaniu funduszów ze środków unijnych i 

krajowych (nie tylko dotacji z PUP) W opinii PUP 

odpowiednimi podmiotami 

współpracującymi/realizującymi zadanie są podmioty 

prywatne/przedstawiciele biznesu oraz 

komórki odpowiedzialne w  poszczególnych gminach za 

przedsiębiorczość.   

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

  

14. 37  Wprowadzenie w Zadaniu 3.1 Działania nr 2 „ 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w powiecie”. 

.PUP w Mławie realizuje instrumenty finansowe 

wspierające tworzenie i rozwój nowych miejsc pracy – 

jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz refundację kosztów doposażenia lub 

wyposażenia stanowisk pracy – zadanie w pełni wpisuje 

się w działalność PUP. 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

 

 

15. 38 Zadanie 4.1 Działanie 1 „Zwiększenie udziału 

pracodawców w procesie zdobywania wykształcenia na 

poziomie zawodowym i technicznym przez przyszłych 

potencjalnych pracowników tak, by do programu 

nauczania włączone zostały elementy praktycznych 

umiejętności zawodowych, zgodnych z realiami pracy. 

Inicjowanie spotkań pomiędzy przedsiębiorcami a 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 



szkołami w celu zacieśnienia współpracy w tym 

zakresie”. 

Zaproponowane działanie wynika z analiz stanu 

bezrobocia wśród osób młodych, które pomimo 

ukończenia kształcenia mają trudności na rynku pracy z 

uwagi na niedostosowanie do jego potrzeb umiejętności. 

Pracodawcy często podnoszą kwestię zdobycia przez 

absolwentów wiedzy i praktyki, która powinna być 

zgodna z realiami pracy. 

W opinii PUP odpowiednimi podmiotami 

współpracującymi/realizującymi zadanie są szkoły 

kształcące w kierunkach zawodowych (szkoły 

zawodowe i technika) z terenu Powiatu Mławskiego  

Zespół Ośrodków Wsparcia w 

Mławie 

   

16. 23 Proponuje się zmienić realizatorów zadania 3 działanie 

3.1. „Wspieranie kadry specjalistów zajmujących się 

problemem przemocy w rodzinie oraz interwencją 

kryzysową m.in. poprzez badanie i zaspokajanie potrzeb 

szkoleniowych, zapewnienie superwizji oraz możliwości 

konsultowania szczególnie trudnych przypadków”, na 

Zespół Ośrodków Wsparcia oraz rozszerzyć współpracę 

o Zespoły Interdyscyplinarne 

ZOW od lat realizuje powyższe zadanie. Posiada wysoko 

wykwalifikowaną kadrę. Ponadto, zadanie to wpisane 

jest do realizacji w Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jako realizator 

zadania wpisany jest tam ZOW i Powiatowy 

Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, nie zaś PCPR 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

17. 24 Wątpliwości co do realizatora zadania(Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie.) zmiana na ZOW 

Dot. Cel 3 Dobrze funkcjonująca rodzina.. Zadanie 3.3 
„Organizacja zajęć edukacyjnych dla rodziców i 

opiekunów, dotyczących m.in. rozwiązywania 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  



problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

konstruktywnego porozumiewania się z dziećmi, 

rozpoznawania, kontrolowania i wyrażania uczuć 

własnych oraz uczuć dzieci, umiejętnego stosowania 

nagród i kar itp.”. 

18. 24 Proponuje się wpisać do współpracy Zespół Ośrodków 

Wsparcia a do realizacji Wydział Edukacji i Zdrowia. 

Dot. Cel 4 Skuteczna pomoc psychologiczna i 

psychiatryczna. Zadanie 4.1 Działanie 1. Poprawa 

dostępności poprzez zwiększenie zatrudnienia 

specjalistów świadczących interwencję kryzysową. 

Działanie 2. Rozbudowa infrastruktury technicznej 

(dojazd do ośrodka interwencji kryzysowej, parking dla 

klientów, liczba gabinetów terapeutycznych, gabinet do 

terapii i warsztatów grupowych, sala konferencyjna 

do prowadzenia szkoleń dla grup zawodowych 

i prowadzenia grup wsparcia, grup samopomocowych, 

środek komunikacji do podejmowania interwencji 

kryzysowej w terenie. 

Działanie 3. Utworzenie telefonu zaufania dla osób w 

kryzysie. 

Wszystkie działania w tym zadaniu związane są z 

warunkami finansowymi i infrastrukturą, które 

zabezpiecza organ prowadzący. Dyrektor jednostki bez 

przyznania odpowiedniego budżetu i podjęcia 

stosownych uchwał nie zwiększy ani zatrudnienia, ani 

nie rozbuduje infrastruktury technicznej. 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

19. 25 Proponuje się zmienić realizatora zadania na Wydział 

Edukacji i Zdrowia jako współpracujących: SPZOZ 

Mława, partnerzy prywatni, stowarzyszenia i fundacje. 

Dot. Cel 4 Skuteczna pomoc psychologiczna i 

psychiatryczna. Zadanie 4.2 Działanie 1. Wsparcie osób 

w kryzysie psychicznym oraz chorujących psychicznie 

poprzez zapewnienie lepszej informacji o oferowanych 

formach wsparcia oraz zapewnienie dostępu do 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

 

 

 



specjalistycznej pomocy. 

Działanie 2. Prowadzenie szeroko pojętej promocji, 

edukacji dotyczącej kryzysu, zdrowia psychicznego i 

przemocy oraz kampanie ukierunkowane na 

przełamywanie stereotypów związanych z chorobami 

psychicznymi. 

Działanie 3. Zapewnienie dostępu do specjalistycznej 

pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i 

młodzieży oraz wsparcia ich rodziców. 

Działania wpisane do realizacji w tym zadaniu nie należy 

do zadań interwencji kryzysowej ani też do zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

realizowanych przez ZOW, który działa w obszarze 

pomocy społecznej. Zgłoszono to zadanie do wpisania 

do strategii, bo doświadczenia zawodowe w kontakcie z 

mieszkańcami pokazują ZOW taką potrzebę. Wskazane 

zadania należą do zadań ochrony zdrowia. Zapewnienie 

dostępu do specjalistycznej pomocy psychiatrycznej i 

leczenie to zadanie SPZOZ i prowadzonej tam poradni 

zdrowia psychicznego. 

Faktem jest, że ZOW prowadzi psychoterapię oraz w 

miarę posiadanych środków zapewnia dostęp do 

konsultacji psychiatrycznych dla osób doświadczających 

przemocy w  rodzinie. Jest to jednak w bardzo 

ograniczonym zakresie. Ponadto, specjalistyczną pomoc 

psychologiczną dla dzieci i młodzieży zapewnia 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 

psychologowie zatrudnieni w szkołach. 

 

20. 25 Dot. Cel 4 Skuteczna pomoc psychologiczna i 

psychiatryczna. Zadanie 4.3 Dostosowanie oferty 

wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego do 

potrzeb wynikających z pandemii, w tym szczególnie 

pomocy adresowanej do młodzieży. Zwiększenie 

dostępności psychologów i psychiatrów dla osób 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 



poszukujących pomocy w związku z psychicznymi 

trudnościami, których doświadczają wskutek pandemii. 

Proponuje się zmienić realizatora na Wydział Edukacji i 

Zdrowia, ZOW ewentualnie jako współpraca 

Dostosowanie oferty wsparcia psychiatrycznego nie jest 

zadaniem interwencji kryzysowej realizowanej przez 

ZOW. 

 

Mławska Hala Sportowa    

21. 22 Aktywizacja osób niepełnosprawnych. 

W pkt. 1 „Społeczeństwo” jest mowa o integracji 

społecznej jednak jest to tylko ogólne pojęcie. Proponuję 

by pod tym hasłem były konkretne działania.  

MHS już od 2 lat realizuje autorski projekt „Mławski 

Olimpijczyk” dedykowany do osób niepełnosprawnych z 

naszego miasta i powiatu. Jest to integracja ujęta przez 

sport jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby tę ofertę 

powiększyć o sferę kulturalną. Należy również pamiętać, 

iż w kontekście planowanych remontów w naszym 

Powiecie jest możliwość pozyskiwania dotacji i środków 

dla osób niepełnosprawnych w celowej inwestycji lub 

uzupełniającej co w konsekwencji może obniżyć 

zakładany budżet przyjętych prac. 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Pani Irena T.    

21. 14 [Dot. Pkt 2.3 uzupełnienie] 

Proponowane brzmienie treści : „Zanieczyszczenie 

powietrza nieprzyjemnym zapachem kurników oraz 

na skutek opalania domów węglem, oraz innym 

niewłaściwym opałem”. 

 Bardzo słaba jakość powietrza, stanowiąca zagrożenie 

dla zdrowia i życia mieszkańców spowodowana dymem 

z kominów. Ciągle przekroczone dopuszczalne normy 

powietrza w Mławie. Przez niemal siedem miesięcy w 

roku smog. 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

22.  Eliminacja ruchu tirów i innych samochodów Ulica Brukowa wraz z ul. Graniczną i 



ciężarowych na ulicy Brukowej w Mławie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

 

 

Al. Św. Wojciecha stanowi jeden ciąg 

komunikacyjny prowadzący od drogi 

wojewódzkiej nr 544 do ulicy 

Sienkiewicza oraz w momencie 

wybudowania kolejnych etapów Al. 

Św. Wojciecha aż do ul. Płockiej i 

drogi krajowej nr 7, dzięki czemu 

wyprowadza ruch pojazdów 

ciężarowych z centrum miasta Mławy. 

Ponadto ul. Brukowa zlokalizowana 

jest w dzielnicy przemysłowej w której 

to swoje miejsce mają liczne obiekty 

handlowo-usługowe, zakłady 

produkcyjne, hale oraz magazyny do 

których musi być zapewniony ciągły 

dostęp. Planowana jest rozbudowa ulic, 

co uspokoi ruch. 

 

Pan Mariusz G.    

23. 52 Prośba o dopisanie zadania drogowego dot. Przebudowy 

drogi powiatowej nr 2304 od obecnej DK7 do granicy 

województwa (relacji Uniszki Zawadzkie – Uniszki 

Gumowskie) 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

24. 93 .Przy wykazie kościołów proszę przy Kościele 

parafialnym pw. Św. Stanisława BM proszę dopisać: w 

Wieczfni Kościelnej  

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

25. 96 Dwór z Uniszek Zaw. Został przeniesiony kilka lat temu 

do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Uwzględniono 

 

 Nie 

 



uwzględniono  

26. 98 Zakłady Peklimar mają siedzibę w Uniszkach-Cegielnia, 

nie w  Uniszkach-Gumowskich. 

Novago ma siedzibę również w Uniszkach-Cegielnia, nie 

w Uniszkach Zaw.  

Lubaz ma siedzibę w Wieczfni Kościelnej.   

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

27. 101 Przy sieciach gazowych proszę użyć pełnej nazwy 

gminy. Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

28. 104 W tabelce powinna również być pełna nazwa gminy. 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Urząd Miasta Mława    

29. 37 W Obszarze strategicznym  2. Rolnictwo, Przemysł, 

Gospodarka 

W celu 2 „Dobre warunki działalności gospodarczej” - 

Dodać zadanie 2.4 

Rozwój przedsiębiorczości, 

Działania: Tereny inwestycyjne, drogi dojazdowe, 

uzbrojenie terenu. 

Doprecyzować zapis dot. Instytucji realizujących 

działania  

 

 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

Powiat Mławski nie posiada terenów 

inwestycyjnych aby przeznaczyć je na 

stworzenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości 

30. 42/44 W Obszarze strategicznym 4. Środowisko i Energetyka 

w celu 2 Pro-ekologiczne rozwiązania dla gospodarstw 

domowych 

Dodać 2.4 

Przeciwdziałanie suszy poprzez zagospodarowanie wód 

opadowych i roztopowych. 

Uwzględniono 

 

  Nie 

uwzględniono  

 



Dodać 2.5. 

Wykorzystanie zielono-błękitnej infrastruktury na 

terenach zurbanizowanych.  

W związku ze zmianą Ustawy Prawo Wodne i zmianą 

kwalifikacji wód opadowych (od 2018 r.) oraz pracami 

legislacyjnymi dot. Wprowadzenia opłat od tzw. 

„deszczówki” Jako realizatora w Strategii wskazano 

gminy powiatu mławskiego przy współpracy z 

Wydziałem Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

31. 44 W Obszarze strategicznym 4. Środowisko i Energetyka 

w celu 3 Odpowiednia gospodarka wodna. Dodać 

zadanie  

Budowa zbiorników retencyjnych na terenie miasta 

Mława. Po większych opadach deszczu są problemy z 

odprowadzaniem wód opadowych na terenie miasta, 

zbiorniki retencyjne złagodzą skutki nadmiaru wód 

opadowych oraz roztopowych i przyczynią się do 

łagodzenia zmian klimatycznych. 

Dodać zadanie. 

Promowanie zielono-błękitnej infrastruktury.  

Zadanie 3..5 Jako realizatora w Strategii wskazano 

Miasto Mława . 

 

Zadanie 3.6 Jako realizatora wskazano w strategii gminy 

powiatu mławskiego 

 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

32. 46 Doprecyzować: czy Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 

będzie opracowany dla każdej gminy czy dla całego 

powiatu.  

Jako realizatora w Strategii wskazano gminy powiatu 

mławskiego przy współpracy z Wydziałem 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

 

 

 

 

 

 



33. 52 Należy doprecyzować co będzie wykonane na terenie 

Miasta Mława 

 

 

 

 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

W strategii uwzględniono zadania na 

str.46 planowane do realizacji na 

podstawie złożonej propozycji przez 

Pana Burmistrza znak 

pismaWI.042.3.18.2020.MŻ 

34. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT , Mocne strony 

Proponuje się dopisać :  

1. Dogodne położenie komunikacyjne; 

przebiegająca przez powiat Trasa S7 oraz 

trasa kolejowa, 

2. Niski poziom bezrobocia 

3. Dobrze rozwinięta infrastruktura 

sportowa(boiska, basen, siłownie, place 

zabaw), 

4. Aktywni seniorzy, 

5. Rozwijające się budownictwo wielorodzinne 

6. Darmowa komunikacja miejska na terenie 

mławy  

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 15 Analiza SWOT , Słabe strony 

Proponuje się dopisać: 

1. Niski poziom aktywności mieszkańców 

2. Brak zróżnicowania struktury przemysłu, 

3. Zły stan techniczny części dróg, 

4. Za mało miejsc parkingowych na terenie 

miasta  

5. Słabo rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, 

6. Nie ekologiczne zachowania części 

mieszkańców (wyrzucanie śmieci do lasu, 

przydrożnych rowów itd.) 

 

 

 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  



36. 16 

 

Analiza SWOT Szanse. 

Proponuje się dopisać: 

1. Wzrastający poziom innowacyjności 

gospodarki, 

2. Wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

3. Wzrost liczby wykształconych i 

doświadczonych osób na rynku pracy  

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

37. 16 Analiza SWOT Zagrożenia  

Proponuje się dopisać: 

1. Dominacja jednego dużego koncernu na 

rynku lokalnym 

2. Mała liczba miejsc pracy dla osób o 

wysokich kwalifikacjach 

3. Starzejące się społeczeństwo 

4. Emigracja ludzi młodych  

5. Wzrost kosztów utrzymania  

6. Wzrost kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

Pan Krzysztof R.    

38. 14 1) [Dot. Pkt 2.3.] Proponowane brzmienie: 

Zanieczyszczenie powietrza poprzez palenie 

niewłaściwym opałem 

1) Słaba jakość powietrza co stanowi zagrożenie 

dla zdrowia i życia mieszkańców 

 

2) Eliminacja ruchu tirów i innych samochodów 

ciężarowych na ul. Brukowej w Mławie.  

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono  

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono 

2) Ulica Brukowa wraz z ul. 

Graniczną i Al. Św. Wojciecha 

stanowi jeden ciąg 

komunikacyjny prowadzący od 

drogi wojewódzkiej nr 544 do 

ulicy Sienkiewicza oraz w 

momencie wybudowania 

kolejnych etapów Al. Św. 

Wojciecha aż do ul. Płockiej i 

drogi krajowej nr 7, dzięki 

czemu wyprowadza ruch 

pojazdów ciężarowych z 

centrum miasta Mławy. 

Ponadto ul. Brukowa 

zlokalizowana jest w dzielnicy 



przemysłowej w której to swoje 

miejsce mają liczne obiekty 

handlowo-usługowe, zakłady 

produkcyjne, hale oraz 

magazyny do których musi być 

zapewniony ciągły dostęp. 

Planowana jest rozbudowa ulic, 

co uspokoi ruch. 

Pani Danuta R.    

39. 14 1) Dot. Pkt 2.3.] Proponowane brzmienie: 

Zanieczyszczenie powietrza poprzez palenie 

niewłaściwym opałem 

 

 

2) Eliminacja ruchu tirów i innych samochodów 

ciężarowych na ul. Brukowej w Mławie. 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono 

 

Uwzględniono 

 

 Nie 

uwzględniono 

2) Ulica Brukowa wraz z ul. 

Graniczną i Al. Św. Wojciecha 

stanowi jeden ciąg 

komunikacyjny prowadzący od 

drogi wojewódzkiej nr 544 do 

ulicy Sienkiewicza oraz w 

momencie wybudowania 

kolejnych etapów Al. Św. 

Wojciecha aż do ul. Płockiej i 

drogi krajowej nr 7, dzięki 

czemu wyprowadza ruch 

pojazdów ciężarowych z 

centrum miasta Mławy. 

Ponadto ul. Brukowa 

zlokalizowana jest w dzielnicy 

przemysłowej w której to swoje 

miejsce mają liczne obiekty 
handlowo-usługowe, zakłady 

produkcyjne, hale oraz 

magazyny do których musi być 

zapewniony ciągły dostęp. 

Planowana jest rozbudowa ulic, 

co uspokoi ruch. 

Pan Sławomir B.    

40.  Eliminacja ruchu tirów i innych samochodów 

ciężarowych na ul. Brukowej w Mławie. Uwzględniono 

Ulica Brukowa wraz z ul. Graniczną i 

Al. Św. Wojciecha stanowi jeden ciąg 



 

 Nie 

uwzględniono  

komunikacyjny prowadzący od drogi 

wojewódzkiej nr 544 do ulicy 

Sienkiewicza oraz w momencie 

wybudowania kolejnych etapów Al. 

Św. Wojciecha aż do ul. Płockiej i 

drogi krajowej nr 7, dzięki czemu 

wyprowadza ruch pojazdów 

ciężarowych z centrum miasta Mławy. 

Ponadto ul. Brukowa zlokalizowana 

jest w dzielnicy przemysłowej w której 

to swoje miejsce mają liczne obiekty 

handlowo-usługowe, zakłady 

produkcyjne, hale oraz magazyny do 

których musi być zapewniony ciągły 

dostęp. Planowana jest rozbudowa ulic, 

co uspokoi ruch. 

* Uzasadnienie do Nieuwzględnienia 

 

 


