PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZENIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ
NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ROZWIĄZANIAMI

Protokół
sporządziła
w
dniu
09.07.2015r.
w
Urzędzie
Miasta
Mława
Aneta Drybczewska Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 j. t.) w dniu 09.07.2015r. w Auli Audytorium
Maximum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 06-500 Mława, ul. Warszawska 52,
Burmistrz Miasta Mława przeprowadził dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „ZACHODNIA”
dla obszaru położonego w rejonie Os. Książąt Mazowieckich, ulic Zachodniej, Kościuszki
i linii kolejowej.

I.

LISTA OBECNOŚCI STANOWI ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU.

II.

GŁOS W DYSKUSJI ZABRALI:
1) Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława
- powitał zebranych, dokonał wprowadzenia i otwarcia dyskusji
2) Marek Polak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława
- przedstawił przebieg procedury uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
3) Izabela Sobierajska – Firma Archisplan Studio arch. Izabela Sobierajska
03-185 Warszawa, ul. Myśliborska 95 m 35 – autorka projektu planu
- dokonała prezentacji projektu planu, przyjętych w nim rozwiązaniami,
omówiła ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów o różnym sposobie
i zasadach zagospodarowania.
4) Cezary Jabłonowski- Mieszkaniec Mławy
- czy można dla terenu 9.MNU dla dominanty ustalić realizację dachów
płaskich, według aktualnego zapisu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia” można realizować dach płaski
na dominancie a poniżej niej dach o kącie nachylenia 25- 42 stopni?
- jaka jest odległość miejsc postojowych od budynku?

5) Izabela Sobierajska – autorka projektu planu
- poinformowała, że można rozważyć propozycję p. Jabłonowskiego dotyczącą
dachu płaskiego dla całego budynku gdy występuje dominanta (o ile zostanie
złożona na piśmie jako uwaga do projektu planu),
- wytłumaczyła, iż przepisy prawa budowlanego regulują zasady odległości
parkingów od pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych.
6) Marek Polak- Urząd Miasta Mława
- poinformował, że projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko od 19.06.2015r. do 24.07.2015r.
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania przestrzennego
Urzędu Miasta Mława, w godzinach pracy Urzędu i każdy może złożyć uwagi
pisemne do dnia 14.08.2015r.,
Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Mława. Nieuwzględnione
uwagi zostaną ponownie rozpatrzone przez Radę Miasta Mława.
- ze względu na brak dalszych głosów zakończył dyskusję publiczną
i podziękował obecnym za udział.
III. USTALENIA DYSKUSJI
Rozwiązania funkcjonalne zastosowane w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „ZACHODNIA” są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława.

Protokół sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Burmistrza Miasta Mława,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.
Mława, 09.07.2015r.

…………………………………….……………..
( podpis osoby sporządzającej protokół)

……………………………….…………………
( podpis Burmistrza Miasta Mława)

