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WPROWADZENIE 

 

Raport prezentuje przebieg i rezultaty 5-miesięcznego projektu, realizowanego przez 

Urząd Miejski w Mrągowie od lipca do listopada 2017 roku. Jego efekty to nie tylko 

konkretne propozycje zmian w ważnym dokumencie planistycznym, jakim jest 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To również nowa jakość 

konsultacji społecznych, jakie zostały wdrożone po raz pierwszy w innych formach. 

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe – 

mówi o tym ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Jednakże prace związane z przeprowadzaniem konsultacji stanowią 

wyzwanie dla samorządów i dla mieszkańców. Bywa, że zasięganie opinii lokalnej 

społeczności pojawia się zbyt późno, kiedy gotowy jest już projekt planu 

miejscowego. Czasem formy konsultacji ograniczają się do informacji na tablicy 

ogłoszeń, strony internetowej urzędu oraz 21-dniowego wyłożenia planu do 

publicznego wglądu i jednego spotkania w tym czasie. To znacznie ogranicza szanse 

wyrażenia opinii szerszej grupie respondentów. Również z perspektywy 

mieszkańców temat gospodarki przestrzennej jest mało znany i niezrozumiały ze 

względu na nieprzystępny język dokumentów planistycznych     

Tymczasem dobrze przeprowadzone konsultacje społeczne umożliwiają lepsze 

poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, a tym samym efektywniejszą 

pracę nad strategicznymi dokumentami dzięki przyśpieszeniu procedur 

i znacznemu obniżeniu ryzyka późniejszych konfliktów. Pozwalają przełożyć 

specjalistyczną wiedzę na użytek skutecznego dialogu pomiędzy 

interesariuszami – mieszkańcami, turystami, przedsiębiorcami, urzędnikami 

i władzami lokalnymi – którzy mogą wspólnie wpływać na kształtowanie przestrzeni 

miasta z korzyścią dla wszystkich stron.  

O PROJEKCIE „PlanujeMY Mrągowo” 

W marcu 2017r. Gmina Miasto Mrągowo zgłosiła chęć udziału w finansowanym ze 

środków unijnych projekcie pod tytułem „Przestrzeń dla partycypacji”. Projekt 

realizuje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją 

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią 

Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich. 
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W procesie rekrutacji zostały wybrane 23 samorządy z całej Polski, które planują 

opracowanie lub zmianę ważnych dokumentów planistycznych: studium lub 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wśród nich znalazła się 

Gmina Miasto Mragowo.  

Realizatorzy projektu zagwarantowali uczestniczącym samorządom wsparcie 

doradcze i finansowe na realizację efektywnych konsultacji społecznych. 

Towarzyszyli w planowaniu przebiegu konsultacji, w tym pomagali dobrać metody 

i narzędzia pomocne w ich prowadzeniu. Zapewnili doradztwo ekspertów z dziedziny 

planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na każdym etapie, a także 

możliwość spotkań i wymiany doświadczeń z innymi gminami. Dzięki wsparciu 

finansowemu w formie grantu można było zorganizować ciekawe formy spotkań 

z mieszkańcami z wykorzystaniem niestandardowych materiałów i zapewnieniem 

atrakcyjnej oprawy.  

W ramach projektu Urząd Miejski w Mrągowie przeprowadził konsultacje społeczne  

z mieszkańcami i turystami, odnoszące się do projektu zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dotyczącego trzech obszarów:  

 terenów turystycznych wzdłuż promenady nad Jeziorem Czos od strony 

Amfiteatru,  

 terenów mieszkaniowych osiedla przy ul. Wileńskiej, Laskowej, Wiejskiej,    

Gen. Wł. Andersa, Młynowej i okolicznych ulic, 

 terenów przemysłowych przy ul. Giżyckiej. 

 

PRZYGOTOWANIE KONSULTACJI 

 

Zespół konsultacyjny 

 

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentów planistycznych zazwyczaj 

przeprowadza z ramienia urzędu pojedynczy Referat, odpowiedzialny za planowanie 

przestrzenne w mieście. Dla realizacji projektu „PlanujeMY Mrągowo” został jednak 

powołany trzyosobowy zespół reprezentujący dwa referaty. Pozwoliło to na 

efektywniejszą organizację całości konsultacji dzięki połączeniu różnych kompetencji 

i specjalizacji, a także dzięki współpracy zespołowej, pozwalającej na sprawny 

podział ról i zadań. Skład zespołu konsultacyjnego to: 

 Kamil Rozberg - Inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji, 

pracownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji,  

 Aleksandra Lemańska - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 

pracownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji,  

  Magdalena Maślanka - Inspektor  ds. promocji i komunikacji, pracownik 

Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej. 

 



 

 
 

5 
 

Spotkania z ekspertami 

 

W ramach doradztwa ze strony realizatorów projektu „Przestrzeń dla partycypacji” 

Gmina Miasto Mrągowo miała okazję współpracować z: 

 Marią Perchuć-Żółtowską, ekspertem ds. konsultacji społecznych, 

reprezentującą Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 

 Piotrem Smolnickim, urbanistą i ekspertem ds. planowania przestrzennego, 

reprezentującym Pracownię Zrównoważonego Rozwoju 

 Moniką Tomaszewską, specjalistą ds. monitoringu, reprezentującą Fundację 

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

W czasie 5-miesięcznej realizacji projektu zespół ekspercki i zespół konsultacyjny 

Urzędu Miejskiego pracowały bezpośrednio i zdalnie nad poszczególnymi etapami 

konsultacji. Eksperci byli obecni podczas wybranych wydarzeń związanych 

z konsultacjami, mieli również możliwość porozmawiania i poznania opinii samych 

uczestników. Z perspektywy zewnętrznych obserwatorów służyli nie tylko własną 

wiedzą, ale również doświadczeniem innych samorządów, równolegle realizujących 

własne konsultacje społeczne.   

Przy projekcie „PlanujeMY Mrągowo” współpracowali również z Urzędem Miejskim: 

Katarzyna Nielepiec – architekt i projektant zmiany MPZP, Monika Siwik – architekt 

oraz Robert Wróbel – miejscowy przewodnik turystyczny. Wspomagali oni proces 

konsultacji poprzez bezpośredni przekaz wiedzy i rozmowy z uczestnikami. 

Stanowiło to niezaprzeczalną wartość edukacyjną i pomagało uczestnikom 

w trafniejszym formułowaniu własnych opinii.  

Strona internetowa 

 

Na oficjalnej stronie urzędu miasta www.mragowo.pl utworzona została zakładka 

Planowanie Przestrzenne, a w niej podzakładka poświęcona projektowi „PlanujeMY 

Mrągowo”. W ciągu całego projektu były tam umieszczane bieżące informacje 

dotyczące konsultacji, m.in. zaproszenia na spotkania, relacje z wydarzeń, galerie 

zdjęć, ankieta online skierowana do mieszkańców, a także ogólne informacje 

o projekcie. Te same treści były również publikowane na portalach 

społecznościowych: miejskim i lokalnych mediów.  

 

Informacje medialne 

 

Przed każdym spotkaniem lokalne media (Mragowo24.info oraz Kurier Mrągowski) 

otrzymywały zaproszenie wraz z prośbą o udostępnianie informacji. Mieszkańcy 

i turyści przebywający w Mrągowie byli zapraszani do udziału w wydarzeniach na 

antenie lokalnego Meloradio. Dodatkowo, na zlecenie Urzędu Miejskiego, powstał 

film reportażowy, podsumowujący całość projektu.  

 

http://www.mragowo.pl/
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PRZEBIEG KONSULTACJI 

 

1. Badanie ankietowe  

 

Czas i miejsce  

 1 lipca 2017r. podczas Święta Maślanki organizowanego w ramach Dni 

Mrągowa w Ekomarinie przy promenadzie nad Jeziorem Czos,  

 29 lipca 2017r. podczas Pikniku Country, w Punkcie Konsultacyjnym przy 

ul. Jaszczurcza Góra, 

 od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r. w formie ankiety online, umieszczonej na 

stronie www.mragowo.pl    

Cel i obszar tematyczny 

Celem badania ankietowego było poznanie opinii mieszkańców Mrągowa i turystów 

na temat pożądanych zmian w zagospodarowaniu przestrzeni wzdłuż Jeziora Czos 

na odcinku od Ekomariny i plaży miejskiej do Amfiteatru. W związku z możliwymi 

inwestycjami rozbudowy zaplecza hotelowego na tym terenie kluczowe było 

zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy, tj. obecnych 

gestorów turystyki, mieszkańców i turystów. Stanowiło to podstawę do określenia 

spójnych oraz adekwatnych założeń do projektu zmiany MPZP, a także źródło 

użytecznej wiedzy dla potencjalnych inwestorów. 

 

Metody i narzędzia 

Dla powyższego celu zaplanowano badanie ankietowe w formie bezpośredniego 

wywiadu z respondentami podczas dwóch wymienionych powyżej wydarzeń oraz 

pośrednio poprzez udostępniony online formularz google. Narzędziem była ankieta 

badania opinii (Załącznik 1), zawierająca trzy pytania otwarte, jedno pytanie 

zamknięte wielokrotnego wyboru oraz metryczkę. Pytania dotyczyły: 

 propozycji zmian istniejącego zagospodarowania przestrzeni, 

 potrzeby zachowania tego, co już zostało zagospodarowane, 

 pożądanych usług, które mogłyby się w tym miejscu pojawić i rozwijać, 

 oczekiwań wobec nowo powstałych obiektów, pod względem ich architektury, 

zachowania zieleni, komunikacji i warunków użytkowania. 

Dodatkowo 29 lipca, podczas 36. Pikniku Country, przy rozłożystym namiocie Punktu 

Konsultacyjnego można było zobaczyć wydruki planów miejscowych oraz koncepcję 

nowej inwestycji hotelowej, która ma powstać przy ul. Jaszczurcza Góra. Do 

dyspozycji odwiedzających stoisko byli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz architekt, 

odpowiadająca za przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Oglądający mieli możliwość zapisywania 

i naklejania swoich komentarzy bezpośrednio na tablicach eksponujących koncepcję 

nowego hotelu. 

http://www.mragowo.pl/
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Uczestnicy 

Respondentami były osoby uczestniczące w Święcie Maślanki 1 lipca oraz Pikniku 

Country 29 lipca (wizytujące Punkt Konsultacyjny przy ulicy Jaszczurcza Góra). 

Ponadto w badaniu wzięli udział internauci, odwiedzający portal miasta. Łącznie 

zostało przebadanych 58 osób. Rozkład próby badawczej ze względu na płeć, 

miejsce zamieszkania oraz częstotliwość odwiedzin na promenadzie przy Jeziorze 

Czos – obrazują wykresy 1-3. Nieznacznie więcej niż połowa respondentów to 

kobiety (55%). Większość ankietowanych (65%) mieszka w Mrągowie, wśród 

turystów przeważali goście z Warszawy (10%). Blisko 70% wszystkich pytanych osób 

stale odwiedza promenadę i korzysta z jej walorów.  
 

Wykres 1. Badanie ankietowe - podział respondentów ze względu na pleć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 2. Badanie ankietowe - podział respondentów ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 3. Badanie ankietowe - podział respondentów ze względu na częstotliwość odwiedzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Przebieg 

Ankietowanie bezpośrednie przeprowadził zespół konsultacyjny projektu oraz             

2 wolontariuszy lokalnej organizacji pozarządowej. Podczas Święta Maślanki 

wywiady odbywały się w różnych miejscach na odcinku pomiędzy Ekomariną 

i Amfiteatrem. Respondenci mieli więc możliwość odniesienia się do poruszanych 

wątków rozmowy, rozglądając się jednocześnie po terenie, których dotyczyły 

konsultacje. Przeciętny czas rozmowy wraz z zapisywaniem odpowiedzi wynosił              

20 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie ankietowe podczas Święta Maślanki. Fot. Mrągowo24.info 
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Podczas Pikniku Country natomiast respondenci odwiedzali Punkt Konsultacyjny, 

gdzie podczas wywiadu mieli możliwość zapoznania się z przykładową wizualizacją 

kompleksu hotelowego, prezentowaną na tablicach ekspozycyjnych. Stoisko cieszyło 

się dużym zainteresowaniem, zarówno mieszkańców jak i licznie przybyłych na 

Piknik Country turystów. Konsultacje społeczne umilały występy na żywo zespołów 

country, degustacja Maślanki Mrągowskiej oraz jagodzianek z lokalnej piekarni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie ankietowe podczas Pikniku Country. Fot. Urząd Miejski w Mrągowie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycje koncepcji inwestycji hotelowej. Fot. Urząd Miejski w Mrągowie 
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Rozmowy na temat koncepcji nowego hotelu. Fot. Urząd Miejski w Mrągowie 

 

 

Wyniki 

Z uwagi na obszerność zebranego materiału oraz powtarzające się treściowo 

wypowiedzi poniżej zaprezentowano przykładowe wypowiedzi respondentów. 

Wszystkie wypowiedzi zostały uwzględnione w analizie jakościowej przedstawionej 

w dalszej części raportu. 

Pytanie 1: 

Jesteśmy na promenadzie nad Jeziorem Czos, w okolicy plaży miejskiej, Ekomariny 

i Amfiteatru. Czego Pani/Panu brakuje w tej przestrzeni i warto, aby się tu pojawiło? 
 

 Parkingu, dojazdu. Powinna być poszerzona ul. Jaszczurcza Góra, dodatkowy parking dla 

telewizji w miejscu lasku. Schody przy przepompowni łączące ul. Jaszczurcza Góra 

i promenadę. Lepszy dojazd. 

 Miejsc zadaszonych, infrastruktury sanitarnej, tablic informacyjnych, elementów małej 

architektury, np. hamaków lub takich, które umożliwiałyby schronienie się. Całorocznych 

punktów gastronomicznych. 

 Skatepark, ławeczki, małe molo, zadaszenia, altanki, siłownia zewnętrzna.  

 Większa plaża, lokale usługowe wyeksponowane i widoczne dla klienta, pawilony 

handlowe.  

 Podjazdy dla wózków, szersza promenada, pas dla rowerów. 

 Strefy zieleni przy placu zabaw i na tarasie, na którym proponowaliśmy instalację 

mobilnych ogrodów zdrowia opartych na hortiterapii. 

 Czegoś takiego dla oka (hotele za jasne), miejsca gdzie można coś zjeść (fajna knajpa), 

kawiarnia gdzie można wypić kawę, luksusowego obiektu noclegowego, jest za mało 

parkingów. 
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 Za mało miejsca na leżakowanie na piasku. 

 Przy plaży miejskiej powinna zostać rozbudowana piaszczysta linia brzegowa w kierunku 

północnym, cypel naprzeciwko Ekomariny (parasole przy Barze na Plaży). Obecnie klin 

nabrzeża między promenadą a brzegiem jeziora Czos służący do leżakowania, 

plażowania jest zbyt wąski. Poza tym nie jest odpowiednio wykorzystany taras Ekomariny 

w tym miejscu z pięknym widokiem na jezioro powinna być kawiarnia z parasolami. 

 Monitoringu. 

 Miejsce wydarzeń artystycznych - na kameralne akcje. 

 Lepsza strefa rekreacyjna z zapleczem, wypożyczalnia rowerów (potrzeby osób z 

dziećmi). 

 Możliwość wirtualnego spaceru, tablica interaktywna, gdzie i jak iść, dłużej czynne 

restauracje, wypożyczalnia rowerów. 

 Toalety z przewijakami, atrakcje edukacyjne, jedzenie eko, dostępność koców, żeby sobie 

poleżeć, leżaków i parasoli. 

 Brakuje usług gastronomicznych oraz miejsca łączącego wodę z lądem, gdzie można by 

się zatrzymać, zostawić rower, usiąść, popatrzeć na wodę, może schować się przed 

słońcem lub deszczem, zjeść coś i wypić. Może promenada powinna zostać poszerzona 

w stronę wody w formie pomostu? Dałoby to miejsce na przystanek i nie kolidowałoby z 

ruchem wzdłuż lądowej części promenady. 

 
 

Pytanie 2: 

Co według Pana/Pani należałoby w tym miejscu zachować takie jakie jest? 

 Zieleń (8). 

 Plac zabaw (8) 

 Molo (2). 

 Przejście do promenady (2). 

 Plaża (2). 

 Na pewno plaża i pomosty. Chodź plażę można by było trochę powiększyć.  

 Centrum Edukacji Ekologicznej, urządzenia sportowe. 

 Park linowy i boiska na Ekomarinie 

 Linia brzegowa. 

 Zachować drzewa i ich najbliższe otoczenie, w szczególności te w wodzie - można by 

ominąć je promenado-pomostem. 

 Spacerniak z polbruku. 

 Jak najmniej wycinki drzew, ludzie potrzebują i zabawy, i natury, widok od jeziora nie 

powinien się zmienić. 

 Naturalne ukształtowanie terenu. 

 Przy powstawaniu kolejnych inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na zachowanie 

walorów przyrodniczych tego miejsca. Jeżeli jest to konieczne należy wykonać 

nasadzenia kompensacyjne. Jak najmniej wycinek dużych drzew! 
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Pytanie 3: 

Jakiego rodzaju usługi są w tym miejscu najbardziej potrzebne i warto je rozwijać? 

Możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi. 

a) gastronomiczne, np. bary, restauracje, puby, sklepy spożywcze 

b) noclegowe, np. hotele, hostele, pensjonaty 

c) handlowe, np. punkty sprzedaży pamiątek, odzieży 

d) sportowo-rekreacyjne, np. punkty wynajmu sprzętu, organizacji zajęć sportowych 

e) inne, jakie? 

 

Wykres 4. Badanie ankietowe – rodzaj usług potrzebnych przy promenadzie wzdłuż Jeziora Czos. 
 

 

              Źródło: opracowanie własne. 

 

Pytanie 4: 

Gdyby na tym terenie powstały obiekty służące wymienionym usługom, o co 

powinien zadbać inwestor, jeśli chodzi o: 

a) architekturę, 

np. wysokość, 

styl, estetykę? 

Klimat żeglarski. 

Wkomponowana w otoczenie. 

Nie za wysoka zabudowa. Lekka architektura. Dużo przeszkleń. 

Nawiązanie do zabudowy mazurskiej w połączeniu z nowoczesnością. Granit 

mazurski, drewno, metal. 

Zachowanie krajobrazu, odpowiednia wysokość budynków. 

Naturalny wygląd.  

Strome schody, niewysoko. 

Estetyczny wystrój kawiarni lub baru nawiązujący do sportów wodnych lub do koloru 

wody plus powietrza.  

Architektura nieinwazyjna i spójna z mazurskim krajobrazem. Czysta forma bez 

reklam. 

Czerwona cegła, dachówka. 

Zmiana nawierzchni promenady. Wykonanie dużego placu zabaw zamiast 

nieużywanych ławek przy ul. Kościelnej. Wykonanie estetycznych stoisk na pamiątki. 

Wykonanie części pieszej promenady jako kładka na palach (niektóre odcinki). 
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Tarasowanie architektury, tak żeby kolejne piętra cofały się i nie dominowały nad 

spacerującymi na promenadzie. Materiały powinny być naturalne. Wykończenie 

proste, może być nawiązujące do lokalnej architektury. Bez robienia z tego miejsca 

architektonicznego Disneylandu i Potiomkinowskiej wioski. Na pewno można 

wkomponować część drzew w architekturę! 
 

b) zieleń, np. 

zadrzewienie, 

trawniki, 

roślinność 

ozdobną? 

Zachować zieleń, ewentualnie wkomponować w zabudowę. 

Jaśminy, bzy, ogród ogólnodostępny, naturalne tereny zielone, łubiny. 

Trawniki, więcej zieleni. 

Pergole z zielenią. 

Mobilny ogród na tarasie i zieleń w strefie rekreacji. 

Dużo zieleni, drzewa przy promenadzie by dawały cień. 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy parkingiem a jez. Czos ( kładki, nasadzenia, 

kanały. Ścieżka dydaktyczna (polecam obejrzeć w Turtulu na Suwalszczyźnie) 

Drzewa istniejące powinny zostać w miarę możliwości wkomponowane 

w architekturę. Mógłby zostać ogłoszony konkurs architektoniczny na 

zagospodarowanie tego terenu. 

Utrzymać na obecnym poziomie, nie niszczyć terenów bagiennych i zalewowych. 
 

c) 

komunikację, 

np. przejścia 

piesze, ciągi 

rowerowe, 

pomosty? 

Pomosty (2). 

Ścieżki rowerowe (2). 

Parkingi (3). 

Ogólnodostępny front (2). 

Lepszy dojazd. 

Przejścia, ciągi piesze łączące ul. Jaszczurcza Góra i promenada. 

Pomosty, drugie molo, wyciąg nart wodnych. 

Poprawić strefę plaży i dostęp do źródełka miłości. 

Najważniejsze to poszerzenie i wyrównanie promenady oraz rozdział ciągów. 

Chodniki, schody, podjazdy ułatwiające dostępność obiektu dla wszystkich osób, 

w tym jak najbardziej dla osób niepełnosprawnych. 

Ograniczyć ilość prywatnych przystani, jezioro jest dla wszystkich. 

Szklany pomost od wejścia do Amfiteatru. 

Ograniczenia prędkości dla rowerzystów, oznakowania, rozdzielenie ścieżki pieszej 

i rowerowej. 

d) warunki 

użytkowania, 

np. 

bezpieczeństw

o, uciążliwość, 

dostępność dla 

różnych osób? 

Monitoring (3). 

Otwarte przestrzenie (2). 

Poszerzenie ul. Jaszczurcza Góra. 

Dostępność dla mieszkańców na poziomie "0", dla gości dostępny taras. 

Uniwersalizm i dostępność dla użytkownika z niepełnosprawnością. 

Obiekt musi spełniać wymogi ekologicznego użytkowania. 

Monitoring, Straż Miejska działająca całodobowo. 

Pomosty z barierkami. 

Oddzielny ruch rowerowy i pieszy. 

Większa plaża. 

Ratownicy na rowerach, punkt informacyjny z biuletynami, co się gdzie odbywa. 

Tablice informacyjne - ciągi piesze i rowerowe. 
 

e) inne, jakie? Studzienki. 

Innowacyjne oczyszczalnie ścieków, powstające w tym miejscu. 

Bliskość wody powinna zostać w interesujący sposób wykorzystana, począwszy od 

stopni do wody, gdzie można by zamoczyć stopy, aż po rozwiązania typu "pływające 

nisze" (małe pomościki), gdzie osoby chcące trochę intymności mogłyby usiąść np. 

na ławkach otoczonych z trzech stron wodą.  
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Wnioski  

Dla sformułowania głównych wniosków z badania ankietowego uporządkowano 

odpowiedzi na pytania 1, 2 i 4 w zbiory określone kategoriami pojęciowymi. Każdą 

odpowiedź lub poszczególne jej elementy zaklasyfikowano następnie do 

odpowiedniej kategorii. Wyniki tak przeprowadzonej analizy jakościowej, razem 

z pyt.3, przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 1. Propozycje zmian istniejącego zagospodarowania przestrzeni – promenada nad Jez. Czos od 

strony Amfiteatru.  

 

Kategoria Liczba 
wskazań 

Zaplecze gastronomiczne 

(restauracje, kawiarnie działające całorocznie) 
30 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna  

(huśtawki, siłownia zewnętrzna, wypożyczalnia 

rowerów, koców, leżaków, sprzętu sportowego) 

29 

Mała architektura  

(ławki, pomosty, altanki, tablice informacyjne) 
16 

Infrastruktura sanitarna 10 

Lokale handlowe 9 

Poszerzenie  i zagospodarowanie plaży 8 

Zaplecze parkingowe 6 

Zagospodarowanie zieleni 5 

Ścieżki rowerowe 4 

Infrastruktura kulturalno-artystyczna 3 

Lepszy dojazd od strony miasta 3 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych  

(podjazdy, urządzenia sportowo-rekreacyjne) 
3 

Poszerzenie promenady 3 

Infrastruktura noclegowa 1 

Monitoring 1 

Przejścia łączące Jaszczurczą Górę i promenadę 1 
 

      Źródło: opracowanie własne. 

 

Najbardziej pożądany według respondentów byłby rozwój gastronomii i zaplecza 

sportowo-rekreacyjnego. Brakuje całorocznych, przystępnych cenowo punktów 

gastronomicznych, dzięki którym można byłoby spędzić na promenadzie czas nie 

tylko w sezonie i przy dobrej pogodzie. Mile widziana byłaby możliwość 

wypożyczenia sprzętu sportowego (wodnego, rowerowego), jak i leżaków, koców 

i sprzętu do zabawy dla dzieci. Warto byłoby także według ankietowanych uzupełnić 

małą infrastrukturę o więcej ławek, pomostów, jak i umieścić tablice informacyjne, 

ułatwiające korzystanie z terenu wokół promenady. Wskazano również brak 

wystarczającej infrastruktury sanitarnej. 
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Tab. 2. Potrzeby zachowania tego, co już zostało zagospodarowane – promenada nad Jez. Czos od 

strony Amfiteatru.  

 

Kategoria Liczba wskazań 

Zieleń 24 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna  

(plac zabaw, Ekomarina, boiska) 
17 

Molo, pomosty 8 

Plaża 4 

Promenada 4 

Krajobraz (linia brzegowa, ukształtowanie terenu) 3 

Przejścia do promenady 2 

Amfiteatr 1 
 

      Źródło: opracowanie własne. 

 
Tab. 3. Pożądane usługi, które mogłyby się w tym miejscu pojawić i rozwijać – promenada nad Jez. 

Czos od strony Amfiteatru.  

 

Kategoria Liczba wskazań 

Gastronomiczne 35 

Sportowo-rekreacyjne 17 

Handlowe 8 

Noclegowe 2 

Rozrywkowe 1 

Kulturalne 1 

Edukacyjne 1 
 

      Źródło: opracowanie własne. 

 

Najbardziej doceniane na tym terenie są zieleń oraz istniejący plac zabaw wraz 

z boiskami. Świadczy to o dominującej funkcji rekreacyjnej z nastawieniem na 

korzystanie z uroków przyrody oraz aktywność sportową (Tab.2). 

 

W związku ze wskazywanym brakiem małej gastronomii oraz szerszych możliwości 

uprawiania sportu i rekreacji nie dziwi największa liczba wskazań usług 

gastronomicznych i sportowo-rekreacyjnych (Tab.3). Usługi handlowe podawane były 

najczęściej z zastrzeżeniem, że chodzi tu o drobny handel pamiątkami, który nie 

kolidowałby z przestrzenią zapewniającą komfort odpoczynku. 

Oczekiwania związane z nowymi inwestycjami w tym miejscu są w głównej mierze 

związane z troską o istniejącą zieleń oraz o spójny, wpasowany w krajobraz styl 

architektoniczny (Tab.4). Dla ankietowanych ważne było również bezpieczeństwo 

i komfort użytkowania przestrzeni, w tym m.in. oddzielenie ścieżek pieszych 

i rowerowych, ułatwienia komunikacyjne (parkingi,  połączenia promenady z ulicą 

Jaszczurcza Góra) oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Podkreślali 

bardzo często wartość tego terenu jako ogólnodostępnej, publicznej przestrzeni.  
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Tab. 4. Oczekiwania wobec nowo powstałych obiektów – promenada nad Jez. Czos od strony 

Amfiteatru.  

Architektura Liczba wskazań 

Styl: mazurski, lekki, nowoczesny, rustykalny, 

naturalny, żeglarski, materiały: drewno, kamień, cegła 
27 

Estetyka: wkomponowanie w otoczenie, spójność, 

jednolitość, dopasowanie 
17 

Wysokość: niska zabudowa 12 

Zieleń Liczba wskazań 

Nowe nasadzenia 20 

Zachowanie istniejącej zieleni 18 

Wkomponowanie zieleni w architekturę 4 

Wycinka drzew 3 

Uporządkowanie zieleni 2 

Komunikacja Liczba wskazań 

Oddzielenie ciągów pieszych i rowerowych, ścieżki 

rowerowe i piesze (więcej i szersze), poszerzenie 

promenady 

18 

Poprawa dostępności: parkingi, lepszy dojazd, 

tramwaj wodny 
13 

Gwarancja ogólnodostępności 9 

Przejścia ułatwiające dostęp 8 

Pomosty 6 

Poprawa bezpieczeństwa: komunikacja podczas 

imprez, oznakowania, ograniczenia prędkości 
4 

Warunki użytkowania Liczba wskazań 

Gwarancja ogólnodostępności, w tym udogodnienia 

dla osób niepełnosprawnych 
12 

Monitoring 6 

Poszerzenie promenady, plaży, ul. Jaszczurcza Góra 3 

Ciągi rowerowe i piesze z tablicami informacyjnymi 2 

Pomosty z barierkami 1 

Ekologiczne użytkowanie 1 

Służby: ratownicy na rowerach 1 

Inne Liczba wskazań 

Zagospodarowanie linii brzegowej w atrakcyjny 

sposób 
1 

Studzienki 1 

Innowacyjne oczyszczalnie ścieków 1 

Kryty basen dostępny dla wszystkich 1 
 

      Źródło: opracowanie własne. 

 

Dodatkowym źródłem wiedzy były również komentarze, pozostawiane na 

samoprzylepnych karteczkach na tablicach ekspozycyjnych stojących przy Punkcie 

Konsultacyjnym podczas Pikniku Country. Ponieważ nie była to forma 

metodologicznie zaplanowana, a część osób komentujących wypełniało również 

ankiety, informacje te traktujemy jako uzupełniające. Prezentuje je tabela 5.  
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Ponownie najważniejszymi kwestiami przy planowaniu nowych inwestycji okazuje się 

zachowanie zieleni, dostępność komunikacyjna promenady i ulicy Jaszczurcza Góra 

oraz dopasowanie obiektu do istniejącego krajobrazu. 

 
Tab. 5. Spis komentarzy dotyczących koncepcji nowego obiektu hotelowego - ul. Jaszczurcza Góra. 

Przyroda zostaje, czyste zdrowe 
powietrze. 
 

Pomosty użytkowe dla turystów 
Ogrodzenie dalej od promenady 
Zielona część przy promenadzie 
dostępna dla turystów  
                           /Lublin 

Zachować częściowo zieleń 
Wkomponować dywany kwiatowe  

Mało plaż 
Ścieżka rowerowa dookoła jeziora 

Kontynuacja promenady Projekt bardzo nam się podoba 

The banks of the Lake are beautiful and it 
Gould be a tragedy to destroy them for 
building a hotel. Moreover, the project is 
uncredibly ugly / Warszawa 

Promenada jest piękna, jezioro i drzewa 
też. Hotel zepsuje krajobraz i będzie 
wycinka drzew, pod które ludzie 
przychodzą odpocząć. 

Bar + gastronomia Powinien wtopić się w tło / Toruń 

Prosimy o pozostawienie dojścia do 
jeziora i przejścia promenadą w stronę 
Troszczykowa 

Nie wycinać drzew! 

Jeśli ma coś powstać, to mniejsze, 
ładniejsze, nie zasłaniające krajobrazu. / 
Warszawa  

Szkoda tak pięknych drzew tam, gdzie 
ludzie przyjeżdżają odpocząć. / 
Warszawa 

Założenia projektu – oceniając 
realistycznie – eliminują drzewa i 
większość zieleni w tym miejscu. Hotel 
zyska, miasto straci urok nadbrzeża. 

Pomysł ok. Dostęp również dla 
mieszkańców i turystów, Przejście 
wzdłuż jeziora dostępne dla każdego. 

Nie wycinać starych drzew. Drzewa to 
urok tego miejsca. 

Drogi ewakuacyjne! Dojście do jeziora w 
różnych miejscach. 

Projekt sam w sobie jest brzydki, budynki 
przypominają komunistyczne pudełka 
zapałek / Warszawa  

Zrobić ścieżki do jeziora – ścieżki piesze, 
rowerowe 

Przejście musi być koniecznie Zabudowa ok, połączyć promenadę z 
Jaszczurczą Górą 

Powinien być bardziej w rustykalnym 
stylu. Dużo drewna, zieleni. / Toruń 

Zostawić jak najwięcej zieleni! 

 Źródło: opracowanie własne. 

 

Rekomendacje do projektu zmian MPZP 

1. Zaplanowanie nowych ciągów komunikacyjnych niekolidujących z przyszłą 

zabudową hotelową, łączących ul. Jaszczurcza Góra i promenadę nad 

jeziorem Czos.  

2.  Wkomponowanie nowych obiektów w krajobraz terenów przy                      

ul. Jaszczurczej Górze z pozostawieniem dużego udziału zieleni.  
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2. Piknik Sąsiedzki  

 

Czas i miejsce  

23 września 2017, Plac Armii Krajowej.    

Cel i obszar tematyczny 

Celem konsultacji społecznych podczas Pikniku Sąsiedzkiego było poznanie opinii 

mieszkańców osiedla Placu Armii Krajowej  na temat tego, co chcieliby zmienić, a co 

zachować w wyglądzie i funkcjonalności ich dzielnicy, a także poddanie dyskusji 

takich propozycji zmiany MPZP, które chroniłyby w szczególności walory 

architektoniczno-krajobrazowe tego terenu.  

 

Metody i narzędzia 

Podczas Pikniku Sąsiedzkiego, który sam w sobie był spotkaniem konsultacyjnym, 

badanie opinii poprzedzono działaniami edukacyjnymi. Pierwszym z nich był spacer 

historyczny, zaplanowany z udziałem przewodnika turystycznego oraz dwóch pań 

architekt, zaangażowanych w cały proces konsultacyjny. Spacer umożliwiał 

uczestnikom poznanie cennych elementów urbanistyki i architektury, które czynią tą 

część Mrągowa atrakcyjną. Drugim źródłem wiedzy była wystawa fotografii, 

prezentujących przykłady dobrej praktyki w architekturze oraz układach 

urbanistycznych osiedli jednorodzinnych. Na fotografiach zaprezentowano też kilka 

przykładów z rodzinnego podwórka. Mieszkańcy mieli okazję porównać swoje 

miejsce zamieszkania do innych miejsc o podobnej funkcji i układzie. Wystawa miała 

charakter edukacyjny. Miała również na celu podniesienie świadomości wśród 

mieszkańców oraz przekonanie ich do rozwiązań w architekturze, które są korzystne 

nie tylko dla samych właścicieli nieruchomości, ale również sąsiedztwa. Na 

podstawie wysłuchanych informacji, a także rozmów ze specjalistami podczas 

spaceru i wystawy, uczestnicy byli proszeni o odpowiedź na dwa pytania:  

 Co w tej okolicy lubię?  

 Czego w tej okolicy brakuje? 

Odpowiedzi uczestnicy umieszczali na rewersie pocztówki, która była dystrybuowana 

jako zaproszenie do ich skrzynek pocztowych przed konsultacjami, jak również 

rozdawane podczas Pikniku (zał. 2) 

Uczestnicy 

W Pikniku wzięło udział ponad 50 osób w różnym wieku, od rodzin z małymi dziećmi 

po seniorów. Na spotkanie zaproszono mieszkańców terenów mieszkaniowych 

pomiędzy ulicą Młynową i Giżycką. Oprócz plakatów umieszczonych w sklepach 

i w przestrzeni publicznej (zał. 3), zostało dostarczonych 250 zaproszeń w formie 

pocztówek umieszczanych w skrzynkach pocztowych. Pocztówka była jednocześnie 

mini-ankietą i losem upoważniającym do obioru upominku.  
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Przebieg 

Piknik rozpoczął się spacerem historycznym z miejscowym przewodnikiem oraz 

architektami, na którym można było dowiedzieć się, kiedy zbudowano dzielnicę, 

zobaczyć stare fotografie, poznać architektoniczne detale związane 

z poszczególnymi budynkami, a także podzielić się własną historią tego miejsca. 

Przewodnik przybliżył zebranym historię powstania Placu Armii Krajowej oraz jego 

sąsiedztwa, a panie architekt opowiedziały o ważnych cechach architektonicznych 

i urbanistycznych, które wyróżniają to miejsce spośród innych osiedli w Mrągowie. 

Tym samym pokazały, że dobrze zaplanowany układ w przestrzeni czyni tą okolicę 

spokojną i przyjazną do zamieszkania. Brak znacznych ingerencji w tkankę 

zabudowy pozwolił na zachowanie historycznych detali, które zdaniem architekt 

mieszkańcy powinni chronić oraz eksponować.  

Spacer przeprowadzono po to, aby dowiedzieć się, jak najlepiej dostosować dany 

teren do potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników. Dzięki tej metodzie badania 

przestrzeni zidentyfikowano konkretne miejsca i elementy w przestrzeni, które 

wymagają interwencji bądź ścisłej ochrony. Podczas spaceru moderowanego przez 

prowadzącego według przygotowanego scenariusza, użytkownicy przestrzeni poddali 

ją ocenie i przedstawili pomysły usprawnień, przekazując uwagi ustnie lub 

wypełniając specjalnie przygotowaną do tego pocztówkę. Mieszkańcy przywoływali 

dawne nazwy ulic, nieistniejące drzewa czy place zabaw.  

Po spacerze na uczestników czekał poczęstunek, animacje dla najmłodszych, a dla 

starszych rozmowy na temat przyszłości dzielnicy. Uczestnicy Pikniku wypełniali 

i wrzucali do torby pocztówki piknikowe, które następnie stawały się losami 

w rozdawaniu upominków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wystawa fotografii podczas Pikniku Sąsiedzkiego. Fot. Urząd Miejski w Mrągowie. 
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  Uczestnicy spaceru historycznego. Fot. Urząd Miejski w Mrągowie 

 

 

 

 

 

 

 
Animacje dla dzieci (powyżej) i losowanie upominków (poniżej). Fot. Urząd Miejski w Mrągowie 
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Wyniki 

Tab. 6. Opinie mieszkańców zebrane z zapisanych pocztówek – Piknik Sąsiedzki. 

Co w tej okolicy lubię? Czego w tej okolicy brakuje? 

Sąsiedzi x 10 
Cisza, spokój x 19 
Możliwość posiadania ogrodu 
Mały ruch 
Blisko do Kauflandu 
Bliskość szpitala, Centrum, jezior, 
lasu  x 4 
Wszystko 
Przyroda 
Zadbane ogródki kwiatowe 
Ładna architektura budynków 
mieszkalnych 
Zabudowa ulicy Wileńskiej i pl. 
Armii Krajowej 
Atmosfera podczas Pikniku 
Country 
Ładny plac 
Przystanek autobusowy 
Dużo zieleni 
Niska zabudowa, 
wkomponowana w otoczenie 
Działki rekreacyjno-uprawne 
Zabudowa 
Podobny wygląd 
Skwerek  
  
 

 
Nowy chodnik na Laskowej 
Kontrola kto czym pali w piecu – czystość powietrza 
Plac zabaw x 14 
Niczego 
Modernizacja ulicy Ogrodowej x2 
Kosze na śmieci wzdłuż ulicy Wileńskiej x 3 
Remont ulicy Ogrodowej x2 
Naprawa chodnika przy ul. Laskowej x 2 
Zakaz wjazdu na ul. Ogrodową za wyjątkiem osób tam 
mieszkających (inni kierowcy skracają sobie przejazd, 
nawet taksówkarze) 
Postawić ławkę przy przystanku na ul. Młynowej 
naprzeciw apteki 
Miejsce do wypoczynku, rekreacji x 2 
Stojaki rowerowe przy pl. Armii Krajowej 
Autobus na cmentarz x 2 
Tablica ogłoszeń, ponieważ na przystanku nie wolno 
wieszać ogłoszeń x 2 
Sprawa smogu spowodowanego zimowym opalaniem 
mieszkań 
Psy chodzące bez smyczy 
Ograniczenie szybkości (Wileńska) 
Oczyszczenie i zagospodarowanie rzeki Dajna 
Na ul. Andersa – nowe chodniki 
Dziury w asfalcie 
Nadzór nad wolno biegającymi zwierzętami x 2 
Brak oświetlenia w alejce między ul. Laskową a Wileńską 
Kosze na psie odchody x3 
Park kultury i rozrywki (sport, rekreacja osób starszych, 
klub, kawiarnia) 
Przedszkole 
Miejsca parkingowe x 3 
Progi zwalniające na ul. Wileńskiej i w całej dzielnicy x 3 
Ścieżki rowerowe 
Słupy wysokiego napięcia na chodnikach 
Nowe chodniki x 2 
Połączenia autobusowe o niektórych godzinach 
Mini siłownie 
Zadbane nawierzchnie dróg i chodniki 
Remont wodociągów 
Brak światłowodu 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 



 

 
 

22 
 

Wnioski  

Główne wnioski z analizy zebranych opinii prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 7. Kluczowe potrzebne zmiany w świetle najistotniejszych walorów osiedla – Piknik Sąsiedzki 
 

Kategoria Liczba wskazań 

Miejsce rekreacji i wypoczynku oraz spotkań 

sąsiedzkich (plac zabaw) 
19 

Remont dróg, chodników, modernizacja oświetlenia 17 

Mała architektura (ławki, kosze, stojaki na rowery) 10 

Udogodnienia w komunikacji pieszej i autobusowej 6 

Nadzór nad użytkowaniem przestrzeni  5 

    Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcom najbardziej zależy na stworzeniu centrum życia sąsiedzkiego, 

służącego również odpoczynkowi i rekreacji dla różnych grup wiekowych. Miałby to 

być plac zabaw połączony ze strefą aktywnego wypoczynku (siłownia zewnętrzna), 

jak i miejscem spotkań (np. ławki, altanki). Równie ważna jest modernizacja dzielnicy 

pod względem stanu dróg, chodników i oświetlenia, uzupełniona o funkcjonalną małą 

architekturę. 

 

Rekomendacje do projektu zmian MPZP 

1. Wyznaczenie miejsca spotkań i rekreacji (plac zabaw) – ponieważ teren 

osiedla przy ul. Wileńskiej, Laskowej, Wiejskiej, Gen. Wł. Andersa jest już 

zagospodarowany i zabudowany,  projektant powinien poddać analizie 

sąsiedztwo, próbując wyszukać takie tereny, które mógłby przeznaczyć pod 

przestrzeń publiczną. Takim miejscem mógłby być teren położony po 

północnej stronie ul. Młynowej, wzdłuż obwodnicy Mrągowa, zgodnie z planem 

miejscowym przeznaczony pod zabudowę. Kompleksowe planowanie 

przestrzenne powinno przewidywać łączenie różnych uzupełniających się 

wzajemnie funkcji, np. mieszkaniowej z rekreacyjną. Takie rozwiązania tworzą 

przestrzeń bardziej przyjazną, przez co wartość nieruchomości wzrasta, 

a oferta sprzedaży nieruchomości komunalnych jest atrakcyjniejsza.  

2. Zabezpieczenie przebiegu istniejących ciągów pieszych łączących ulicę 

Wileńską z Laskową i Laskową z Wiejską. 
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3. Spotkanie konsultacyjne  

 

Czas i miejsce  

25 października 2017, Urząd Miejski w Mrągowie.    

Cel i obszar tematyczny 

Celem spotkania było: 

 podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu „PlanujeMy 

Mrągowo”,  

 pogłębienie i uszczegółowienie zebranych dotąd propozycji dotyczących 

projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

terenów usług turystycznych, 

 zebranie opinii i wniosków dotyczących strefy przemysłowej w odniesieniu do 

projektu zmiany MPZP. 

Metody i narzędzia 

Jako metodę konsultacji wybrano dyskusję w grupie, poprzedzoną prezentacją 

multimedialną i komentarzem wprowadzającym. Moderatorem spotkania był Kamil 

Rozberg z Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji, w roli 

ekspertów wystąpiły dwie panie architekt: Katarzyna Nielepiec oraz Monika Siwik. 

Jako narzędziami pomocniczymi posłużono się dotychczas opracowanymi mapami, 

przedstawiającymi projekt zmiany planu dla trzech obszarów: terenów przy                     

ul. Jaszczurczej Górze, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy 

ul. Wileńskiej, Laskowej, Wiejskiej i Gen. Wł. Andersa oraz terenów przemysłowych 

przy ul. Giżyckiej. Uczestnicy otrzymali również listę proponowanych zagadnień do 

części dyskusyjnej (zał. 4), do których mogli wprost odnosić swoje opinie.  

Uczestnicy 

Na spotkanie zaproszono przedsiębiorców, którzy posiadają swoje firmy przy 

ul. Giżyckiej, oraz mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych położonych przy 

Placu Armii Krajowej, ul. Wileńskiej, Laskowej, Wiejskiej, Gen. Wł. Andersa 

i Młynowej, którzy uczestniczyli w Pikniku Sąsiedzkim. Ponieważ temat strefy 

przemysłowej konsultowany był po raz pierwszy, przedsiębiorcy przybyli 

w liczniejszej grupie niż mieszkańcy osiedla. Uczestnikami spotkania byli również 

przedstawiciele Hotelu Mercure Mrągowo Resort&Spa oraz przedstawiciele lokalnych 

mediów. Łącznie w spotkaniu udział wzięło 16 osób.  

 

Przebieg 

W pierwszej części została przedstawiona idea konsultacji społecznych oraz historia 

i założenia projektu „PlanujeMY Mrągowo” wraz z relacją z dotychczasowych działań. 

Zaprezentowano trzy obszary poddane konsultacjom i przybliżono, w jaki sposób 
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mogą na siebie oddziaływać, a także jak ważny jest udział mieszkańców w procesie 

planowania przestrzennego terenów przemysłowych, zlokalizowanych blisko 

zabudowy mieszkaniowej i turystycznej. W drugiej części, podczas moderowanej 

dyskusji uczestnicy mogli wypowiedzieć się na tematy związane z zakresem 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wskazanych trzech 

obszarach. Główne wnioski zostały podsumowane na forum, a uczestników 

poinformowano, gdzie i w jakim czasie zostanie opublikowany całościowy raport 

z konsultacji przeprowadzonych w ramach projektu „PlanujeMY Mrągowo”.  

Wyniki 

W odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej omówiono problem 

estetyzacji osiedla domów jednorodzinnych, w tym kolorystykę elewacji, kształt 

dachów i rodzaj ich pokrycia. Poruszono problemy związane ze zwierzęcymi 

odpadami organicznymi, brakiem słupa ogłoszeniowego na osiedlu oraz problemem 

wynikającym z braku wystarczających połączeń komunikacji miejskiej w rejonie 

osiedla. Ważnym tematem był również brak placu zabaw na osiedlu oraz przebieg 

istniejących ciągów jezdnych. Mieszkańcy pytali o zasadność dopuszczenia ruchu 

pojazdów po drodze ul. Ogrodowej. Ponadto omówiono kwestię braku oświetlenia 

alejek łączących ulice Wileńską z Laskową oraz Laskową z Wiejską oraz 

zawnioskowano o większą uwagę władz miejskich na tego typu miejsca.  

Przedsiębiorcy mogli wypowiedzieć się na tematy związane z obszarem ich 

działalności na terenach przemysłowych. Dużym problemem, zdaniem uczestników 

spotkania, okazał się brak odpowiedniej infrastruktury drogowej. W opinii niektórych 

przedsiębiorców brakuje dróg prowadzących do nieruchomości, przez co niemożliwa 

jest zabudowa działek oraz dalszy rozwój działalności. W planie miejscowym strefa 

przemysłowa nie ma wyznaczonych ani dróg dojazdowych, ani wewnętrznych poza 

jedną oznaczoną w obowiązującym planie symbolem przeznaczenia D4, przez co nie 

jest zabezpieczony interes przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zawnioskowali także 

o dopuszczenie lokalizacji mieszkań dla właścicieli firm w strefie przemysłowej. 

Uczestnicy omówili sprawę związaną z zasadami kształtowania zabudowy oraz 

wskaźnikami zagospodarowania terenu, w tym wysokość i powierzchnię planowanej 

zabudowy. Ponadto poruszono kwestię możliwości przyszłej lokalizacji urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW.  

Kluczowym tematem dotyczącym terenów turystycznych była lokalizacja nowego 

hotelu przy jeziorze Czos. Uczestnicy spotkania mogli poznać szczegóły planowanej 

inwestycji właściciela Hotelu Mercure. Uczestnicy zwrócili uwagę na 

zagospodarowanie przestrzeni związanej z obiektem w taki sposób, aby nie zakłócił 

on ruchu pieszych. Dotychczas mieszkańcy i turyści mogli swobodnie poruszać się 

po terenie należącym do właściciela Hotelu, łączącym ul. Jaszczurcza Góra 

z terenem promenady nad jeziorem Czos. Lokalizacja nowej zabudowy hotelowej 

może powodować bariery komunikacyjne, co również może wpłynąć na 
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bezpieczeństwo spacerujących. Mieszkańcy zwrócili uwagę na próbę zachowania 

przez inwestora istniejącej zieleni na terenie przyszłej inwestycji oraz adekwatne 

wkomponowanie zabudowy w istniejący krajobraz. Przedstawiciel właściciela hotelu 

poinformował o innych potencjalnych inwestycjach, w tym 60-metrowej wieży 

widokowej,  jaka mogłaby powstać na terenie jego nieruchomości. Byłaby to pierwsza 

tego typu inwestycja w Polsce.  

Wnioski  

Główne wnioski z przebiegu dyskusji prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 8. Wnioski z otwartego spotkania konsultacyjnego 25 października 2017r. 

Tereny mieszkaniowe  powinno się dążyć do estetyzacji osiedla domów 
jednorodzinnych, zapewniając ład przestrzenny 
i spójność architektoniczną 

 brakuje miejsca spotkań i rekreacji dla dzieci i dorosłych 
 brakuje koszy na zwierzęce odpady organiczne oraz 

słupa ogłoszeniowego 
 brakuje odpowiednich połączeń komunikacji miejskiej 

w rejonie osiedla 
 powinno się zakazać ruchu pojazdów po drodze 

ul. Ogrodowej 
 brakuje oświetlenia alejek łączących ulice Wileńską 

z Laskową oraz Laskową z Wiejską 
 

Tereny przemysłowe 

 
 

 
 potrzeba zlokalizować drogi dojazdowe i wewnętrzne, 

które umożliwią zabudowę działek i dalszy rozwój 
działalności  

 powinna zostać dopuszczona możliwość lokalizacji 
mieszkań dla właścicieli firm w strefie przemysłowej 

 warto zapewnić adekwatne, jednak nie zbyt silnie 
ograniczające wskaźniki zagospodarowania terenu, 
w tym wysokość i powierzchnię zabudowy  

 powinno się dopuścić możliwość lokalizacji urządzeń 
fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW 

 

Tereny turystyczne 
 

 potrzeba zadbać o komfort i bezpieczeństwo 
poruszania się pieszych użytkowników promenady po 
terenie przyległym do planowanej inwestycji, w tym 
terenie łączącym promenadę z ul. Jaszczurcza Góra 

 powinno się zachować w jak największym stopniu 
istniejącą zieleń oraz adekwatnie wkomponować nową 
zabudowę w krajobraz 

 powinno się dopuścić możliwości budowy wieży 
widokowej o wysokości do 60m.  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rekomendacje do projektu zmian MPZP 

1. Estetyzacja zabudowy i zachowanie ładu przestrzennego poprzez 

ustalenie wymogów dotyczących m.in. kolorystyki elewacji, kształtu dachów 

i rodzaju ich pokrycia – oczekuje się propozycji, które odpowiedzą na potrzebę 

ochrony walorów architektonicznych terenu. 

2. Wyznaczenie miejsca spotkań i rekreacji (plac zabaw) – ponieważ teren 

osiedla przy ul. Wileńskiej, Laskowej, Wiejskiej, Gen. Wł. Andersa jest już 

zagospodarowany i zabudowany,  projektant powinien poddać analizie 

sąsiedztwo, próbując wyszukać takie tereny, które mógłby przeznaczyć pod 

przestrzeń publiczną. Takim miejscem mógłby być teren położony po 

północnej stronie ul. Młynowej, wzdłuż obwodnicy Mrągowa, zgodnie z planem 

miejscowym przeznaczony pod zabudowę. Kompleksowe planowanie 

przestrzenne powinno przewidywać łączenie różnych uzupełniających się 

wzajemnie funkcji, np. mieszkaniowej z rekreacyjną. Takie rozwiązania tworzą 

przestrzeń bardziej przyjazną, przez co wartość nieruchomości wzrasta, 

a oferta sprzedaży nieruchomości komunalnych jest atrakcyjniejsza.  

3. Zapewnienie odpowiedniego udziału zieleni podczas projektowania 

przyszłych osiedli.  

4. Zabezpieczenie przebiegu istniejących ciągów pieszych łączących ulicę 

Wileńską z Laskową i Laskową z Wiejską. 

5. Dopuszczenie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW na terenie całej strefy 

przemysłowej.  

6. Zapewnienie możliwości lokalizacji mieszkań właścicieli firm w strefie 

przemysłowej.  

7. Zaprojektowanie nowego układu komunikacyjnego na terenie 

przemysłowym - wiązałoby się to najprawdopodobniej z koniecznością wypłaty 

odszkodowań dla właścicieli gruntów, przez które przebiegałaby droga, 

niemniej jednak w celu umożliwienia zagospodarowania całej strefy zgodnie z 

zamierzeniem inwestorów, projektant powinien rozważyć nieplanowane do tej 

pory rozwiązania, dotyczące lokalizacji nowych dróg.  

8. Zlokalizowanie buforów zieleni na terenie strefy przemysłowej, 

oddzielających zabudowania uciążliwe od terenów mieszkaniowych. 

9. Zaplanowanie nowych ciągów komunikacyjnych niekolidujących z przyszłą 

zabudową hotelową, łączących ul. Jaszczurcza Góra i promenadę nad 

jeziorem Czos.  

10.  Wkomponowanie nowych obiektów w krajobraz terenów przy                      

ul. Jaszczurczej Górze z pozostawieniem dużego udziału zieleni.  

11. Dopuszczenie lokalizacji wieży widokowej o wysokości do 60m.  
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PODSUMOWANIE 

Konsultacje przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły na zebranie bogatej 

wiedzy o potrzebach i opiniach różnych grup interesariuszy: mieszkańców Mrągowa, 

turystów i przedsiębiorców, tj. wszystkich osób, które korzystają z terenów objętych 

planowaną zmianą MPZP. Uzyskane opinie dotyczą szerokiego spektrum 

zagadnień i nie wszystkie są możliwe do zarekomendowania w celu wniesienia 

zmian w dokumencie. To, co można wspólnie wypracować, a następnie zapisać 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w wyniku, jest określone 

ustawowo (art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). W odniesieniu do konsultowanych terenów zakres zmian 

przedstawia zał. 4.   

Dlatego też przedstawione w raporcie rekomendacje obejmują te wnioski 

uczestników konsultacji, które mieszczą się w zakresie możliwych do 

wprowadzenia zmian. Pozostałe opinie, które nie znalazły odzwierciedlenia 

w rekomendacjach, są równie cennym materiałem – mogą być bowiem wskazówką 

dla Gminy Miasto Mrągowo w planowaniu kluczowych, potrzebnych społecznie 

inwestycji bądź innych rozwiązań. 

Jakie są dalsze etapy projektu zmiany MPZP w odniesieniu do terenów usług 

turystycznych? Raport z konsultacji społecznych przekazany zostanie projektantowi, 

dla którego najważniejsza jest część dotycząca rekomendacji do planu. Gotowy 

projekt planu zostanie przekazany do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej, a następnie udostępniony instytucjom i organom uzgadniającym 

i opiniującym projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to 

m.in.: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska, Państwowy Wojewódzki i Powiatowy Inspektor Sanitarny.  

Osoby zainteresowane będą mogły ponownie wziąć udział w konsultacjach nad 

planem podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu. W tym czasie 

zorganizowana zostanie dyskusja publiczna, w której będą mogli uczestniczyć  

mieszkańcy Mrągowa. Będzie można także składać pisemne uwagi do planu. 

Burmistrz wyznaczy termin na składanie uwag nie krótszy niż 14 dni od dnia 

zakończenia wyłożenia planu do publicznego wglądu. Zebrane uwagi rozpatruje 

Burmistrz i Rada Miejska, w przypadku decyzji o ich uwzględnieniu plan trafia 

ponownie do projektanta. Cały proces planistyczny zakończy się uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską w 

Mrągowie. Finalnie uchwała wraz z całą dokumentacją planistyczną zostanie 

przekazana Wojewodzie w celu oceny formalno-prawnej, której pomyślny wynik 

przesądza o publikacji planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego.  
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Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o planowaniu przestrzennym i sposobie 

włączenia się w tworzenie dokumentów planistycznych zachęcamy do lektury 

naszego „Przewodnika po planowaniu przestrzennym”. Jest on dostępny 

w formie papierowej w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa 

i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój 46, II piętro). Można się z nim 

także zapoznać w wersji elektronicznej na naszej stronie www.mragowo.pl 

w zakładce Dla mieszkańców / Planowanie Przestrzenne. Tam również można 

znaleźć informacje o tym, nad jakimi dokumentami trwają obecnie prace, kiedy 

i gdzie odbywają się konsultacje społeczne, a także co już zostało wspólnie 

wypracowane i zaplanowane dla lepszego rozwoju Miasta Mrągowo.  
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 

               „PlanujeMY MRĄGOWO” 

       ANKIETA BADANIA OPINII 

 

1. Jesteśmy na promenadzie nad Jeziorem Czos, w okolicy plaży miejskiej, Ekomariny 

i Amfiteatru. Czego Pani/Panu brakuje w tej przestrzeni i warto, aby się tu pojawiło? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Co według Pana/Pani należałoby w tym miejscu zachować takie jakie jest? 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Jakiego rodzaju usługi są w tym miejscu najbardziej potrzebne i warto je rozwijać? Możliwe 

jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi. 

f) gastronomiczne, np. bary, restauracje, puby, sklepy spożywcze 

g) noclegowe, np. hotele, hostele, pensjonaty 

h) handlowe, np. punkty sprzedaży pamiątek, odzieży 

i) sportowo-rekreacyjne, np. punkty wynajmu sprzętu, organizacji zajęć sportowych 

j) inne, jakie: 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

31 
 

4. Gdyby na tym terenie powstały obiekty służące wymienionym usługom, o co powinien 

zadbać inwestor, jeśli chodzi o: 

 
a) architekturę, np. wysokość, styl, estetykę? 

 
 
 
 
 

 
b) zieleń, np. zadrzewienie, trawniki, roślinność ozdobną? 

 
 
 
 
 

 
c) komunikację, np. przejścia piesze, ciągi rowerowe, pomosty? 

 
 
 
 
 

 
d) warunki użytkowania, np. bezpieczeństwo, uciążliwość, dostępność dla różnych 

osób? 
 
 
 
 
 

 
e) inne, jakie? 

 
 
 
 

 

METRYCZKA 

 
     Kobieta / Mężczyzna 
 

     Miejsce zamieszkania: 

a) Mrągowo 

b) inna miejscowość (jaka?): …………………………….  
      

     Jak często odwiedza Pan/Pani promenadę w Mrągowie? 
a) po raz pierwszy 
b) kilka razy do tej pory 
c) stale 
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Załącznik 2 
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Załącznik 3 
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Załącznik 4 

         „PlanujeMY MRĄGOWO” 

Spotkanie konsultacyjne, 25 października 2017 

 

O czym dziś rozmawiamy? 

      Zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

1. Przeznaczenie terenów. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a. kolorystyka budynków 

b. kolorystyka dachów 

c. sposób wykorzystania terenu do czasu zabudowy i zagospodarowania terenu 

zgodnie z ustaleniami planu, tj. czy powinno dopuścić się wykorzystanie 

terenu w dotychczasowy sposób 

3. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu: 

a. przedsięwzięcia zaliczane do mogących zawsze znacząco lub mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

o ochronie środowiska – dotyczy terenów przemysłowych przy ul. Giżyckiej; 

b. lokalizacja usług uciążliwych 

c. zachowanie istniejących zadrzewień, np. nadwodnych i przydrożnych 

d. zachowanie istniejącej rzeźby terenu przy realizacji inwestycji 

e. zasady kształtowania krajobrazu w zakresie ochrony walorów estetyczno-

widokowych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. 

a. maksymalna i minimalna powierzchnia zabudowy 

b. intensywność zabudowy 

c. powierzchnia biologicznie czynna 

d. maksymalną wysokość zabudowy 

e. geometria dachów 

f. wielkość działek budowlanych. 

7. Warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

w tym zakazy zabudowy. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

9. Zasady lokalizacji miejsc parkingowych. 

10. Lokalizacja urządzeń fotowoltaicznych. 

 


