Mrągowo, dnia 26.06.2022r.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA
11-700 MRĄGOWO
UL.KRÓLEWIECKA 60A
sekretariat@mragowo.um.gov.pl
ePuap:/ummragowo/SkrytkaESP

UWAGA
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ŚRÓDMIEŚCIA
W MRĄGOWIE JAKO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG
OGÓLNOMIEJSKICH
Uchwała Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 sierpnia 2019r.w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.
W związku z prowadzoną procedurą zmiany do MPZP terenów śródmieścia, niniejszym
składamy następującą uwagę:
1. Uwaga dotyczy pozostawienia częściowej możliwości dopuszczenia
funkcji parkingu dla „terenu komunikacji – tereny ciągów pieszych” o symbolu
A174KX ( istniejący parking przy Ratuszu ul. Mały Rynek) .
UZASADNIENIE:
Istniejące aktualnie bardzo duże zapotrzebowanie mieszkańców na konieczność
zaparkowania w tym rejonie udowadnia jak bardzo ważna jest dla mieszkańców
funkcja parkingu w tym miejscu. Dopuszczenie możliwości parkingu w części
obszaru A174KX to wprowadzenie tkz. rezerwy postojowej nie tylko dla
petentów urzędów mieszczących się w budynku Ratusza, dla osób kierujących się
w stronę promenady nad Jez.Czos, ale również możliwość dojazdu osób
niepełnosprawnych dla których wprowadzone najbliższe tereny parkingu o
symbolach A129KSp , A132KSp są zbyt daleko oddalone.
Wnioskowana uwaga
nie zmienia wprowadzonych możliwości
zagospodarowania tego terenu, jedynie rozszerza o możliwość parkingu,
szczególnie, że wprowadzone w tym terenie sezonowe ogródki gastronomiczne
dopuszczone zostały na okres do 6 miesięcy.

Podpisy osób składających uwagę dotyczącą terenu oznaczonego w planie symbolem
o symbolu A174KX ( likwidacja istniejącego parkingu przy Ratuszu ul. Mały Rynek) :
l.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mrągowa, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka
60A. Dzięki portalowi voxly.pl można automatycznie wygenerować pismo z uwagami i następnie
przesłać
je
za
pomocą
portalu
lub
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
sekretariat@mragowo.um.gov.pl ; ePuap:/ummragowo/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wygenerowane pismo można
również wydrukować podpisać i przesłać je w formie papierowej na wskazany wyżej adres.

