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BURMISTRZ  MIASTA MRĄGOWA 

11-700 MRĄGOWO 

UL. KRÓLEWIECKA 60A 
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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 likwidacji placu zabaw i zabrania tej przestrzeni na drogę (A163KD-
X) oraz cele parkingowe (A132KSp) z dopuszczeniem zlokalizowania na tym terenie 
garażu zbiorczego, wielostanowiskowego do 7m wysokości i do 2 kondygnacji 
nadziemnych z płaskim dachem.  
 
Wyrażamy sprzeciw wprowadzeniu do MPZP powyższych zmian, które znacząco 
zaburzą funkcjonowanie mieszkańców we wskazanym terenie. 
 

2. Uwaga dotyczy objęcia funkcją zieleni urządzonej A99ZP fragmentu terenu 
przeznaczonego na parking i drogę. 
 

3. Uwaga dotyczy utrzymania istniejącego przebiegu ciągu pieszo jezdnego A163KD-
X z parkingiem z płyt ażurowych A132KSp. 
 

4. Uwaga dotyczy wyłączenia terenu z rowem melioracyjnym i zielenią urządzoną  
z terenu z przeznaczeniem na parking i włączenia go do terenu o funkcji A99ZP. 

 

 



UZASADNIENIE 

Mieszkańcy Mrągowa i przyjeżdzający tu turyści to nie tylko osoby dorosłe. To także mnóstwo 
dzieci, które są takimi samymi, pełnoprawnymi użytkownikami przestrzeni, jak ich rodzice czy 
dziadkowie. Między placem zabaw w Parku Lotników a niewielkim placem zabaw przy plaży 
na os. Grunwaldzkim miasto nie oferuje żadnej urządzonej przestrzeni do zabawy dla 
najmłodszych użytkowników.  

Proponowane rozszerzenie powierzchni parkingowych i wyniesienie ich aż do 7m ponad 
poziom gruntu zaburzy otwartą przestrzeń i wprowadzi w ciąg przyrodniczo-spacerowy nie 
tylko zakłócenia w wizualne, ale przede wszystkim zwiększy hałas i zanieczyszczenie 
spalinami. Sąsiadujący z planowanym parkingiem unikatowy i cenny przyrodniczo teren 
podmokły (A93ZE i A94ZE), powinien być chroniony przed skutkami intensywnego 
użytkowania sąsiedniej parceli.  

Teren obecnego parkingu z płyt ażurowych jest przestrzenią z otwarciami widokowymi 
(choćby na panoramę skąpanej w zieleni wieżę kościoła ewangelicko-augsburgskiego) oraz  
z doskonale widocznymi ciągami pieszymi, które ukierunkowują ruch mieszkańców i turystów. 
Zabudowanie tego miejsca obiektami do 7m wysokości i z płaskim dachem nie dość, że 
całkowicie zakłóci odbieranie tej przestrzeni, to jeszcze wprowadzi niespójną z charakterem 
śródmiejskim zabudowę o płaskich dachach.  

 

 

Widok parkingu, w tle panorama z wieżą kościoła ewangelicko-augsburgskiego,  fot. Google Street View 

 

Ponadto budowa zaplanowanej drogi dojazdowej (A163KD-X), prowadzącej donikąd, 
spowoduje wycięcie drzew, dających tlen, schronienie zwierzętom oraz cień w upalne dni 
mieszkańcom sąsiednich kamienic.  



 

Plac zabaw i droga dojazdowa – stan istniejący, w tle unikatowy obszar podmokły fot. Google Street View 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE 

Proponuje się następujące zmiany: 

 utrzymanie istniejącej funkcji części przestrzeni przeznaczonej na parkingi i objęcie 
wskazanych niżej fragmentów A132KSp i A163KD-X  funkcją A99ZP (kolor zielony) 

 zachowanie części komunikacji z funkcji A163KD-X do A132KSp w obecnym 
kształcie (kolor niebieski) 

 



 

Powyżej propozycja zachowania funkcji. 

 

 

 

 

 

 

 



Podpisy osób składających uwagę dotyczącą terenu oznaczonego w planie symbolem 
A132KSp i A163KD-X (teren parkingu i placu zabaw przy promenadzie, za parkingiem 
przy ul. Żeromskiego): 

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. 

 


