
- przekształcić prawo użytkowania nieruchomości z wieczystego 
w prawo własności
- otrzymać numer porządkowy budynku
- zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego miasta
- uzyskać decyzję o warunkach zabudowy
- podzielić nieruchomość

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ
W wydziale:
- dowiesz się o wydarzeniach zapisanych w Kalendarzu Imprez Miejskich
- otrzymasz aktualny numer „Informatora Miejskiego” i świeże informacje o tym, 
co dzieje się w mieście (aktualności także na stronie www.mlawa.pl 
oraz na profilu FB: M Miasto Mława)

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Wydział:
- zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje jego pracę
- zapewnia właściwe utrzymanie stanu technicznego budynku oraz gospodarkę 
lokalami urzędu
- realizuje zadania w zakresie spraw kadrowych
- koordynuje kontrolę zarządczą w Mieście Mława
- obsługuje inwestorów i pomaga w zakładaniu działalności gospodarczej

BIURO RADY MIASTA
Biuro zajmuje się:
- obsługą przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych rady miasta
- obsługą techniczną i organizacyjną sesji rady miasta
- obsługą techniczną i organizacyjną komisji stałych rady miasta
- publikowaniem uchwał rady miasta i protokołów z sesji w Biuletynie Informacji 
Publicznej

KANCELARIA URZĘDU
To miejsce pierwszego kontaktu interesanta z urzędem. Tutaj m.in.:
- złożysz pismo do burmistrza lub wybranego wydziału
- wyrobisz sobie Kartę Mławiaka
- zostaniesz skierowany ze swoją sprawą do konkretnego wydziału

KASY URZĘDU
Tutaj:
- dokonasz opłaty (m.in. opłaty za odbiór odpadów, za psa, podatki)

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA
Burmistrz:
- kieruje bieżącymi sprawami miasta
- reprezentuje miasto na zewnątrz
- jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników 
miejskich jednostek organizacyjnych
- wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Pracownicy wydziału zajmują się:
- planowaniem i analizą budżetu
- sprawozdawczością finansową i budżetową
- obsługą finansowo-księgową Miasta Mława i Urzędu Miasta Mława
- sprawami związanymi z podatkami i opłatami

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wydział realizuje zadania z zakresu:
- utrzymania oświetlenia ulicznego
- Strefy Płatnego Parkowania
- gospodarki mieszkaniowej
- dofinansowania wymiany źródeł ciepła i modernizacji budynku
- utylizacji azbestu
- wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
- utrzymania i oczyszczania ulic, chodników i pielęgnacji zieleni

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI
Tutaj:
- złożysz deklarację dotyczącą odbioru odpadów z nieruchomości
- otrzymasz dodatkowe worki do segregacji odpadów, jeśli okresowo masz 
zwiększoną ilość odpadów
- zgłosisz reklamację, jeżeli Twoje odpady nie zostały odebrane w terminie 
wynikającym z harmonogramu odbioru 
- dowiesz się, jak segregować odpady i co zrobić z odpadami kłopotliwymi
- zgłosisz do ewidencji gminnej zbiornik bezodpływowy lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków, jeśli wybudowałeś nowy dom i jest on wyposażony 
w jedno z tych urządzeń
- zgłosisz do ewidencji gminnej umowę na odbiór odpadów zawartą z firmą 
odbierająca od Ciebie odpady, jeżeli nie jesteś objęty odbiorem zorganizowa-
nym przez miasto

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgłoś się tutaj, jeśli chcesz:
- kupić lub wydzierżawić nieruchomość, która jest własnością Miasta Mława

Urząd Miasta Mława

Filia przy ul. Padlewskiego

Filia przy ul. 18 Stycznia

Filia przy ul. Sienkiewicza (park)

ul. Stary Rynek 19, 
06-500 Mława, 
tel.: 23 654 33 82, 
fax: 23 654 36 52,
e-mail: info@mlawa.pl
NIP: 569 176 00 34

ul. 18 Stycznia 4 lok. 25, 
06-500 Mława, 
tel.: 23 653 56 38, 
fax: 23 654 36 52, 
e-mail: info@mlawa.pl

ul. Sienkiewicza 1, 
06-500 Mława, 
tel.: 23 654 64 40, 
fax: 23 654 36 52, 
e-mail: info@mlawa.pl

ul. Padlewskiego 13, 
06-500 Mława, 
e-mail: info@mlawa.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI (tel.: 23 654 64 42, fax: 23 654 64 34)
Tutaj uzyskasz informacje i pomoc w zakresie:
- realizowanych i planowanych inwestycji w Mławie
- zarządzania drogami gminnymi oraz infrastrukturą w nich zlokalizowaną
- budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych
- infrastruktury w dzielnicy przemysłowej
- funkcjonowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej
- projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
- rozwoju miasta, w szczególności w zakresie strategii rozwoju

STRAŻ MIEJSKA (tel.: 23 654 64 34, alarmowy: 986)
Strażnicy miejscy:
- prowadzą czynności kontrolne w zakresie zachowania porządku na terenie 
miasta, w tym obserwację z kamer monitoringu wizyjnego
- zabezpieczają uroczystości oraz imprezy kulturalne i sportowe
- pomagają w wyłapywaniu bezpańskich psów, kotów i innych zwierząt
- pomagają kierowcom w uruchamianiu samochodów z rozładowanym 
akumulatorem

Szczegółowe informacje na temat zakresu pracy poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miasta Mława można 

znaleźć na stronie internetowej 

bip.mlawa.pl/artykul/wydzialy-urzedu

www.mlawa.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH / URZĄD STANU CYWILNEGO
Pracownicy wydziału:
- dokonują zameldowania na pobyt stały i czasowy obywateli polskich 
i cudzoziemców
- nadają numery PESEL
- wydają zaświadczenia o zameldowaniu i o posiadanym numerze PESEL
- prowadzą Rejestr Wyborców
- przyjmują wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz wydają i unieważniają 
dowody osobiste
- potwierdzają Profil Zaufany
- sporządzają akty urodzenia, małżeństwa i zgonu
- wydają zaświadczenia o stanie cywilnym, o zdolności prawnej do zawarcia 
związku małżeńskiego za granicą oraz do ślubu konkordatowego
- przyjmują wnioski o zmianę imienia lub nazwiska
- przyjmują oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 
oraz inne oświadczenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego
- wydają odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu

WYDZIAŁ OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu:
- organizacji publicznych jednostek oświatowych (w tym rekrutacji do przedszkoli)
- opieki nad dziećmi do lat 3
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii
- lokalnej polityki senioralnej
- współpracy z organizacjami pozarządowymi

ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława, 
tel. 23 654 33 82, fax: 654 36 52, 
e-mail: info@mlawa.pl
NIP: 569 000 56 43
NIP Miasta Mława: 569 176 00 34

23 654 56 38


