
      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/273/2009 

Rady Miasta Dęblin z dnia 26 maja 2009 r. 

_____________________________________ 

 
 

 
 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU ”KURNOTKA” w DĘBLINIE 

 
 

 
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego obszaru „KURNOTKA” w Dęblinie 

Rozstrzygnięcie burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miasta 

załącznik do 
 

uchwały nr XLV/273/2009 
 

z dnia 26 maja 2009 r. 
 

Lp. 

Data 
wpływu 

uwagi 

Nazwisko 
i imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 

której dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Uwaga 
uwzględ- 

niona 

Uwaga 
nieuwzględ- 

niona 

Uwaga 
uwzględ- 

niona 

Uwaga 
nieuwzględ- 

niona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 17.03.2009  Danuta  

i Ryszard F.  

– właściciele działki 

nr 669. 

 

 

Uwaga dotyczy: 

Przesunięcia 

zaplanowanych na 

działce nr 669 dróg 

KDL-14 i  KDD-16  

o ok. 80 -100m  

w kierunku fortu, na 

działkę stanowiąca 

własność Agencji 

Nieruchomości Rolnych. 

 

Działka nr 669, 

obręb 

Mierzwiączka. 

 

Działka nr 669 

przeznaczona jest 

w projekcie planu 

pod drogi: KDL-14, 

KDD-16. 

 Zarządzenie  

Nr 26/09 

Burmistrza 

Miasta 

Dęblin z dnia 

7 kwietnia 

2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Przesunięcie dróg publicznych klasy lokalnej KDL-14 oraz dojazdowej KDD-16 o ok. 80 -

100 m w kierunku fortu Mierzwiączka naruszy układ komunikacyjny.  Zmiana lokalizacji 

ww. dróg uniemożliwi obsługę terenów elementarnych zabudowy mieszkaniowo-

usługowej oznaczonych symbolem MN/U-6 i MN/U-7. Ponadto szerokość działki nr 669 

odpowiada projektowanej szerokości drogi KDL-14 i KDD-16, co jest korzystne w 

perspektywie wykupienia tego terenu. Działka nr 661 należąca do ANR, na którą 

wnoszący uwagi proponują przenieść w/w drogi znajdującą się na północ od działki nr 

669,jest prawie o połowę węższa od działki nr 669. wynika z tego, że uwzględnienie uwagi 

wiązałoby się z koniecznością zaprojektowania pasa drogowego również na działkach 

bezpośrednio przyległych do tej działki. 

Nie wprowadzenie powyższej uwagi nie wymaga ponowienia czynności proceduralnych. 

 

 

 

 

 

 

 


