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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 następujące uwagi: 

1. Uwaga dotyczy przebiegu wprowadzonej dodatkowej drogi publicznej klasy 
lokalnej o symbolu A135KD-L, która przecina w poprzek istniejący pasaż 
rekreacyjny łączący ul. Ratuszową przy budynku Ratusza bezpośrednio  
z promenadą oraz molem na Jeziorze Czos.  
 

Wyrażamy sprzeciw wprowadzeniu do MPZP przedłużenia istniejącej ulicy 
Roosevelta A135KD-L w teren istniejącego pasażu rekreacyjnego przed 
Ratuszem ( A57ZP obowiązującego planu). 
 
2. Uwaga dotyczy wprowadzenia możliwości przebudowy istniejącej drogi 

łączącej ul. Roosevelta z ulicą Ratuszową (A162KD-X) poprzez zabezpieczenie 
terenu na jej poszerzenie od strony niezabudowanej, co bezpośrednio poprawi 
istniejącą komunikację. 

 
3. Uwaga dotyczy utrzymania istniejącego przebiegu ul. Ratuszowej przed 

budynkiem Ratusza i nie wprowadzania w tym miejscu terenu ciągu pieszego 
o symbolu A173KX . 

 
4. Uwaga dotyczy rezygnacji z wprowadzonego dodatkowego obszaru Teren 

placu miejskiego A113UKS . 
 

 
 
 
 

 



UZASADNIENIE: 
 
Celem wprowadzenia poprawy istniejącej komunikacji należy wykorzystać już 
istniejącą komunikację łączącą ul. Roosevelta z ul. Ratuszową A162KD-X 
poprzez jej poszerzenie od strony niezabudowanej, a nie projektować dodatkowy  
ciąg komunikacyjny drogi publicznej o symbolu A135KD-L. Modernizacja istniejącej 
komunikacji jest rozwiązaniem mniej kosztownym, a także utrzyma i nie podzieli 
istniejącej powierzchni pasażu spacerowego w aktualnie obowiązującym planie  
o symbolu A57ZP.  
 
Zaproponowana dodatkowa droga publiczna  A135KD-L : 
 

 zniszczy podstawowe założenia projektowe pasażu spacerowego, dzięki 
którym uzyskane i zachowane zostały min. perspektywiczne walory widokowe 
na osi od Ratusza, przez pasaż, molo, aż  po tereny po drugiej stronie Jeziora 
Czos, które stworzyły w tym miejscu unikatową krajobrazową dominantę. 

  
Pasaż spacerowy z wieńczącym go placem, na którym aktualnie mieści się 
pomnik Jana Pawła II, był projektowany jako jednolita, wzajemnie 
uzupełniająca się całość przestrzeni rekreacyjnej; 
 

 bezpośrednio podzieli na dwie części unikatowy widokowo walor  
i wyjątkowość   istniejącego  pasażu spacerowego, będący krajobrazową 
dominantą  w samym centrum miasta, wprowadzenie jakichkolwiek 
elementów dzielących pasaż (droga, kładka, inne) całkowicie i bezpowrotnie 
zniszczy oś widokową od ratusza miejskiego do pomostów molo na Jeziorze 
Czos – unikatowe i wyjątkowe miejsce Mrągowa; 

 
 przetnie w poprzek obszary wypoczynku i spacerów, co drastycznie 

wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z całego obszaru tej 
rekreacji; 

 
 wprowadzi hałas, kurz i spaliny komunikacyjne w czyste i przestrzenne tereny 

wypoczynku; 
 

 zagrozi istniejącemu starodrzewowi od strony ul. Kościelnej  
 

 nie będzie obsługiwać żadnych zabudowań, ponieważ w tym terenie ich nie 
ma,  

 
 zlokalizowana jest w obszarze o złych warunkach gruntowych (zlewnia wód 

opadowych). 
 
 
 
 
 

 



W wyniku wprowadzenia dodatkowej drogi A135KD-L, powstał  dodatkowy , 
kolejny teren placu miejskiego o symbolu A113UKS, który powiela te same główne 
zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (tj. dopuszcza 
obiekty tymczasowe jak: stoiska handlowe i gastronomiczne, sezonowe ogródki 
gastronomiczne, obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez jak: namioty, 
zadaszenia, sceny) co wprowadzone do planu w tej lokalizacji następujące cztery  
obszary:  

 
 Plac miejski o symbolu A112 UKS (Plac Kajki), 
 Teren ciągów pieszych A174KX (istniejący parking przy Ratuszu ul. Mały 

Rynek), 
 Tereny zieleni urządzonej A100ZP (istniejąca w terenie enklawa zieleni  

z alejami spacerowymi za kościołem ewangelickim), 
 Teren zieleni urządzonej A101 ZP (istniejący pasaż spacerowy przed 

Ratuszem). 
 

Dlatego nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego placu miejskiego A113UKS 
kosztem istniejącej przestrzeni spacerowej i widokowej przed Ratuszem. 
Wymienione tereny Plac miejski o symbolu A112 UKS, Teren ciągów pieszych 
A174KX oraz istniejące już tereny zieleni urządzonej A100ZP oraz A101ZP 
zabezpieczają w pełni te funkcje mieszkańcom, usługom gastronomicznym oraz 
turystom, natomiast w żadnym innym miejscu w Mrągowie nie ma możliwości 
odtworzenia tej istniejącej już od wielu lat, bezkolizyjnej, sprawdzonej i chętnie 
odwiedzanej przestrzeni spacerowej pasażu przed Ratuszem. 
 

 

Deptak od ratusza do Jeziora Czos, unikatowa przestrzeń z osią widokową na jezioro, stan czerwiec 2022, fot. własna 

 



 

Drzewa do usunięcia – kolizja z trasą planowanej ulicy, fot. własna 

 

Poniżej propozycja rozwiązania: 

 

 



Podpisy osób składających uwagę przeciwko budowy dodatkowej drogi o symbolu 
A135KD-L, która przecina w poprzek istniejący pasaż rekreacyjny łączący Ratusz  
z promenadą oraz molem na Jeziorze Czos: 

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. 


