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 zmiany funkcji przestrzeni targowiska miejskiego (obecnie A60U)
i wprowadzenia w jego miejsce zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
usługowej A50MW,U z możliwością zabudowy do 10m i 2 kondygnacji nadziemnych
oraz zabudowy usługowej A84U z możliwością zabudowy do 1m i 1 kondygnacji
nadziemnych

Wyrażamy sprzeciw likwidacji targowiska miejskiego.
2. Uwaga dotyczy przebiegu zaplanowanej ulicy A164KD-X i wprowadzania
możliwości jej połączenia z ulicą A157KD-D.
3. Uwaga dotyczy przywrócenia obecnej funkcji usługowej (A60U tj. teren zabudowy
usług nieuciążliwych) w części A50MW,U i A84U.
4. Uwaga dotyczy możliwości wprowadzenia funkcji A129KSp (parking) w części na
A84U.

UZASADNIENIE
Przestrzeń targowiska miejskiego od lat jest nierozerwalnie związana z miastem i
mieszkańcami. Unikatowym jest, że handel odbywa się tam codziennie (nie tylko w
wyznaczone dni targowe). Targowisko, przez mieszkańców zwane po prostu rynkiem, jest
miejscem pracy, miejscem spotkań, sercem handlu w naszym mieście. Miejscem, gdzie
każdy może przyjść, wykupić dzienne miejsce, rozstawić się ze swoim towarem bez
konieczności wykupowania przestrzeni sklepowej pod dachem. Coś, co w innych
miejscowościach dawno zanikło, w naszym mieście kwitnie, pozwala zacieśniać więzi
społeczne, daje możliwość sprzedaży pracy własnych rąk. Możliwość kupna towarów
ekologicznych, z okolicznych pól i zagród powinna być pielęgnowana, a nie niszczona.

Część targowiska miejskiego, czerwiec 2022, fot. własna

Po likwidacji targowiska handlujący stracą pracę i możliwość zarobku, a kupujący jedyną
okazję, by kupić zdrowe produkty lub produkty w cenach niższych, niż w okolicznych sklepach.
Wprowadzenie intensywnej zabudowy na terenie obecnego targowiska (intensywność
zabudowy aż do 1,2) z niewielką powierzchnią biologicznie czynną (min. 10% powierzchni
działki) i likwidacja straganów handlowych zniszczy unikatowe miejsce, które wrosło w
historię i przestrzeń Mrągowa.
Dodatkowo zaproponowana droga A164KD-X zaplanowana jest jako droga obsługująca
jedynie bloki, które miałyby przy niej powstać. Użytkownicy drogi, by dostać się na ul.
Moniuszki, musieliby objeżdżać dużą część miasta (przez ulice Mickiewicza, Mrongowiusza,
Bohaterów Warszawy lub śródmieściem, gdzie w większości są ulice jednokierunkowe)

PROPONOWANE ROWIĄZANIE
By poprawić ergonomię i funkcjonalność użytkowania przestrzeni między ul. Mickiewicza a
ul. Moniuszki, należałoby połączyć obie ulice wydłużając drogę A164KD-X do A157KD-D.
Faktem jest, że targowisko potrzebuje modernizacji, dlatego proponujemy następujące
rozwiązanie:






Po obu stronach drogi A164KD-X, do wysokości garaży (A127KSg) pozostawić
funkcję z istniejącego planu (A60U) – przeznaczenie teren zabudowy usług
nieuciążliwych
W przestrzeni na usługi nieuciążliwe zlokalizować targowisko miejskie wprowadzając
uporządkowanie przestrzeni, współczesne, ergonomiczne rozwiązania, ekologiczne
materiały wykończeniowe
Wzdłuż drogi w przestrzeni A84U od wysokości garaży (A127KSg) zlokalizowanie
miejsc parkingowych (funkcja A129KSp) bez możliwości wybudowania garażu
wielostanowiskowego, dwukondygnacyjnego.

Proponowane rozwiązania obrazuje poniższy schemat:

Wykonanie ciekawego i spójnego architektonicznie targowiska może zostać poprzedzone
konkursem, by w pełni wykorzystać potencjał miejsca. Poniżej przykład współczesnego
targowiska miejskiego w Mszanie Dolnej.

Projekt eM4 Pracownia Architektury Brataniec, fot. Wojciech Rabiega, www.bryla.pl

Podpisy osób składających uwagę dotyczącą terenu oznaczonego w planie symbolem
A50MW,U, A84U i A164KD-X (teren obecnego targowiska miejskiego):
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.

