Mrągowo, dnia 28.06.2022

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA
11-700 MRĄGOWO
UL. KRÓLEWIECKA 60A
sekretariat@mragowo.um.gov.pl

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 wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
zabudowy usługowej z możliwością występowania jednej funkcji w miejsce
terenów zieleni przy ul. Mickiewicza (A46MW,U i A47MW,U)
2. Uwaga dotyczy wprowadzenia garażu zbiorczego, wielostanowiskowego do 7m
wysokości i do 2 kondygnacji nadziemnych z płaskim dachem w miejscu istniejącego
parkingu przy targowisku miejskim (A129KSp)
Wyrażamy sprzeciw wprowadzeniu do MPZP powyższych zmian przy ul.
Mickiewicza, zamknięciu ciągów zieleni i otwarć widokowych na Jezioro
Magistrackie oraz wprowadzeniu w obszarze A129KSp wielopoziomowych
parkingów nadziemnych.
3. Uwaga dotyczy wprowadzenia możliwości połączenia ciągów zieleni A104ZP
i A102ZP poprzez wytyczenie pasu zieleni w części parkingu A129KSp.
4. Uwaga dotyczy rezygnacji z funkcji A46MW,U oraz A47MW,U i pozostawienia
funkcji istniejącej (w obecnym MPZP A71ZP).
5. Uwaga dotyczy zachowania cennych przyrodniczo terenów podmokłych A102ZP,
A93ZE i A94ZE.

UZASADNIENIE
Zaproponowane przekształcenia wprowadzą zmiany w komunikacji pieszej i w strukturze
zieleni miasta:






Zamknięcie osi widokowej i otwartej przestrzeni od ul. Mickiewicza na enklawę zieleni
i Jezioro Magistrackie
Zaburzenie komunikacji pieszej (mieszkańców i turystów)
Zabudowanie pasu przewietrzania miasta
Zabudowanie ciągu zieleni
Wprowadzenie obiektów, które będą negatywnie oddziaływały na cały obszar (garaż
2-kondygnacyjny z płaskim dachem)

Trasa łącząca ul. Mickiewicza, pobliskie targowisko miejskie i największy w okolicy parking
z przestrzenią przy Jeziorze Magistrackim jest często uczęszczana zarówno przez
mieszkańców, jak i przez turystów. Szerokie aleje pozwalają krótszą, pozbawianą ruchu
samochodowego, skąpaną w zieleni i bezpieczną drogą dotrzeć do przestrzeni rekreacyjnych
przy Jeziorze Magistrackim, ul. Mrongowiusza, Placu Unii Europejskiej.
Zamknięcie tego ciągu i stworzenie jedynie cienkiego przesmyku między budynkami może
powodować niebezpieczeństwo wypadków podczas włączania się w przestrzeń chodnika przy
ul. Mickiewicza pieszych idących od strony Jeziora Magistrackiego; budynki zdecydowanie
ograniczą widoczność i bezpieczne wejście w przestrzeń ulicy.
Dodatkowo możliwość wystąpienia samodzielnie jednej z planowanych funkcji (usługowej)
może zamienić spokojną dotąd uliczkę, prowadzącą do zabytkowego śródmieścia, w hałaśliwą
i intensywnie użytkowaną przez całą dobę przestrzeń.
Ścisła zabudowa odbierze walor widokowy na tereny przy Jeziorze Magistrackim – coś, czym
niewiele miejscowości może się pochwalić – otwarcia widokowe w centrum miasta na jeziora
i zielone przestrzenie.

Widok od ul. Mickiewicza w stronę ul. Mrongowiusza, fot. Google Street View

Widok z ul. Mickiewicza w stronę Jeziora Magistrackiego (w tle widoczne zabudowania przy jeziorze i dachy
domów ul. Warszawskiej), fot. Google Street View 2017

Ponadto wprowadzenie obiektu kubaturowego, jakim miałby być dwupoziomowy,
wielostanowiskowy garaż z płaskim dachem, zaburzy przestrzeń ul. Mickiewicza
(bezpośrednio przylegającej do strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu
urbanistycznego). Gdy w sąsiedztwie niskiej zabudowy z dachami dwuspadowymi lub
wielospadowymi pojawi się budynek wielkopowierzchniowego z płaskim dachem wprowadzi
to przestrzenny, architektoniczny i urbanistyczny chaos.

Należy zwrócić uwagę, że w pobliżu terenu ul. Mickiewicza i parkingu przy targowisku
znajdują się cenne przyrodniczo tereny podmokłe – A102ZP. Warto zauważyć, że
proponowany plan zachowuje te tereny bez ingerencji, podobnie jak inne, może jeszcze
bardziej cenne A93ZE i A94ZE.
Kluczowe dla dobrostanu ludzi jest odtwarzanie w centrach miejskich i wokół nich naturalnych
zespołów roślinnych. By przestrzeń ta dobrze funkcjonowała, powinna być odpowiednio
złożona i zróżnicowana (nie wystarczą miejskie, jednorodne nasadzenia). Brzegi jezior i tereny
moczarowe należą do jednych z najbardziej różnorodnych i najbogatszych pod względem
biologicznym habitatów na Ziemi. Mrągowo jest tak unikatowe, że ma tę zaletę, iż powyższe
przestrzenie występują samoistnie i nie trzeba ich projektować.
Jeszcze ważniejszy jest fakt, że podmokłe, moczarowe tereny pozwalają zaoszczędzić miastu
wiele pieniędzy, pochłaniając wody opadowe, zanim odpłyną do kanalizacji deszczowych.
Dodatkowo tereny podmokłe uzupełniają wody gruntowe, usuwają wytworzone przez
człowieka toksyny i azot, pochłaniają węgiel.
Miasta na całym świecie odnawiają te naturalne strefy buforowe i łączą z wykonaną przez
człowieka infrastrukturą, by zwiększyć własną odporność i polepszyć jakość życia. Więc tym
bardziej należy docenić brak wprowadzenia zmian w proponowanym planie w tym obszarze.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Proponuje się następujące zmiany:






przywrócenie istniejącej funkcji, tj. A71ZP w przestrzeni A47MW,U i części terenu
A46MW,U (w kształcie, jaki jest w obowiązującym MPZP)
stworzenie ciągu zieleni miejskiej poprzez przeznaczenie części terenu o funkcji
A129KSp na funkcję sąsiadującą A102ZP
stworzenie zieleni częściowo urządzonej z zachowaniem terenów podmokłych;
wykorzystanie walorów miejsca, wprowadzenie przestrzeni edukacyjnej dla
użytkowników (tablice opisujące gatunki roślin rosnących na terenach podmokłych,
znaczenie terenów podmokłych dla melioracji miast)
pozostawienie funkcji A129KSp bez możliwości zlokalizowania garażu zbiorczego
jako obiektu kubaturowego (do 2 kondygnacji i 7m wysokości)

Podpisy osób składających uwagę dotyczącą terenu oznaczonego w planie symbolem
A46MW,U i A47MW,U (były skatepark przy ul. Mickiewicza), A129KSp (parking przy
targowisku) oraz A102ZP, A93ZE i A94ZE (tereny podmokłe przy targowisku i Na
Ostrowiu):
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.

