
Zarządzenie Nr 156,2020 
Burmistrza Miasta Dęblin 

z dnia 05 października 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie, 

wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 31 lipca 2020 r. - 28 sierpnia 2020 r. 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) i art. 30 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

w związku z uchwałą Nr XXXIX/225/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 lutego 2017 r„ 

zarządza się co następuje: 

1. Postanawiam o rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie, wyłożonego 

do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 

31 lipca do 28 sierpnia 2020 r., sporządzanego na podstawie Uchwały 

NrXXXIX/223/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 lutego 2017 r. 

2, Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest wykaz uwag złożonych na podstawie 

art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Wiślana II. 

§1 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

podpi. . blin 



Załącznik 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin 
Nr 156.2020 z dnia 05 października 2020 

r. 
WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH na podstawie art. 17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2Q03r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 31 lipca 2020 r. - 28 sierpnia 2020 r. Projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla WIŚLANA II w DĘBLINIE 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 

Ł.p. 
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 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

Uwagi Ł.p. 
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 

uwzględniona 
uwaga 

nieuwzgłędniona 
uwaga 

uwzględniona 
uwaga 

nieuwzgłędniona 

Uwagi 

1. 24.08.2020 Jako właściciel działki nr 
2918/1 przy ul. Wiślanej ||, 
kieruje swoją uwagę do 
usłaleń przyjętych 
w projekcie mp.z.p 
Wiślana 11, w których na 
mojej działce 2918/1 
znajduje się fragment terenu 
o przeznaczeniu 9.1T, jako 
dojazd do przepompowni. 
W związku z. podzielonym 
przez urząd podziałem z 
mojej działki został 
wydzielony dojazd do 
osiedla o szerokości 9,75m, 
które może jednocześnie 
stanowić dojazd do 
przepompowni. Proszę 
ograniczyć obszar IT do 
działki 2363/36, tak by nie 
znajdował się na mojej 
działce nr 2918/1. Obecnie 
toczą się sprawy regulacji 
granic mojej działki 
z sąsiadami. 

Dz. ew. nr 2918 
obręb Dęblin 

Teren 9.1T 

TAK 

Uwzględnione poprzez 
stosowne korekty na rysunku 
planu oraz w tekście uchwały 
planu. 

2. 14.09.2020 Łukasz. Hii Szanowna Pani Burmistrz 
zwracam się z uwagą 
o przesunięcie 
nieprzekraczalnej iinii 
zabudowy na działkach o 

Dz.cw. nr 3053/1, 
3053/2 obręb 
Dęblin 

Teren 1JMN- teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 

Uwzględniona poprze korektę 
zasięgu linii zabudowy od 
strony ulicy Okrzei 

i 



1 2 i 4 S 6 7 8 9 to 11 
numerach 3053/1, 3053/2 
zlokalizowanych pod 
adresem Michalino wska Bi. 
W projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
Wiślana 11 zaplanowana jest 
nieprzekraczalna linia 
zabudowy w odległości 
ośmiu metrów od granicy 
działki 3053/1. Wnoszę 
uwagę o przesuniecie 
nieprzekraczalnej linii 
zabudowy na odległość 
czterech metrów od granicy. 
Wniosek swój motywuję 
tymi, iż taka odległość 
występuje też na innych 
działkach zlokalizowanych 
przy ulicy Okrzei, 
Dodatkowo po planowanym 
przez Urząd Miasta 
wykupieniu dziatki 3053/1 
pod poszerzenie pasa 
drogowego ulicy Okrzei i 
ustaleniu ośmiometrowej 
nieprzekraczalnej linii 
zabudowy zmniejszą się 
warunki zabudowy na 
działkach 3053/2 oraz 3052 
stanowiących całość 
nieruchomości, co 
niekorzystnie wpłynie na 
jej wartość. Proszę o 
pozytywne rozpatrzenie 
mojej uwagi. 

3. 06.08.2020 Maciej K81IBB Zwracam się z wnioskiem 
do Pani Burmistrz o zmianę 
terenu zabudowy 
oznaczeniu porządkowym 
23.MN/U na 23.MN 
w projekcie planu 
zagospodarowania 
przestrzennego „Wiślana II" 
Uzasadnienie celowości 
propozycji co do sposobu 

Teren 23 .MN/U 
TAK 

Ustalenia planu w tym zakresie 
pozostaną bez zmian. Tak 
wyznaczony teren daje większe 
możliwości w realizacji funkcji 
mieszanych, które w tym 
obszarze plattu są wskazane ze 
względu na lokalizacje terenu. 
Bezpośrednia bliskość terenu 
sportu oraz położenie przy 
skrzyżowaniu lokalnej drogi 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
realizacji: 
1. W uchwale nr 
XXXIX/225/2017 Rady 
Miasta Dęblin z dnia 28.0 
2.2017 nie ma ograniczeń 
związanych z rodzajem 
dopuszczonych usług (może 
to być uciążliwe dla 
pobliskich mieszkańców) 
2. Dojazd z ul. Steżyckiej 
do w/w terenu spowoduje 
zwiększenie ruchu 
samochodowego na i tak już 
niebezpiecznej drodze, która 
objęta jest ochroną 
konserwatora zabytków 
jako pomnik przyrody. 
Racjonalnym posunięciem 
było zmniejszenie ruchu i 
hałasu przejeżdżającymi 
samochodami. 
3. teren zabudowy o 
oznaczeniu 27.US usługi 
sportowe na całej długości 
działki może mieć 
utrudnienia i dyskomfort 
ewentualną działalnością 
gospodarczą mającą wpływ 
na otoczenie. 
4. możliwość wykorzystania 
całego terenu 23.MN/U pod 
inwestycje gospodarczą 
będzie miała wpływ na 
aglomerację osiedla 
Wiślana jak i na teren 
zabudowy o znaczeniu 
porządkowym 22.MN, 
21.MN, 20. MN, 19.MN. 
5. Przedłużenie dróg 
istniejących o oznaczeniu 
10.KD-D, 9.K.D-D i 8.K.D-
D do projektowanej drogi o 
oznaczeniu 11 .K.D-D 
pozwoliłaby na dopełnienie 
enklawy mieszkaniowej 
jednorodzinnej pod 
względem 

dojazdowej oraz drogi aktualnie 
klasy głównej. Jest to też 
zgodnie z wytycznymi ze 
Studium gminy co do funkcji. 
Co do uciążliwości definicja 
zawarta w tekście planu 
wyklucza realizację usług 
uciążliwych. Docelowe 
obciążenie ruchem ulicy 
Steżyckiej raczej, zmaleje a nie 
wzrośnie. Zapewni to docelowa 
realizacja układu drogowego 
z obwodnicą miejską. 
Co do układu komunikacyjnego 
zaproponowany układ uzyskał 
aprobatę w ramach uzgodnień 
i jest wystarczający do obsługi 
terenów przyległych. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
architektonicznym, 
poprawiłoby komunikację 
na tym terenie i 
pozwoliłoby na racjonalne 
rozprowadzenie 
infrastruktury technicznej. 
W związku z tym. że 
wniosek wiąże się 
nakładami pieniężnymi 
wskazuję źródła 
finasowania nie wiąże się z 
nakładami finansowymi ze 
trony miasta Dęblin 

4. 14.09 2020 Wiesław' 1. Nieuzasadnioną 
likwidację drogi na działce 
2872/1. którą miasto 
wykupiło pod drogę zgodnie 
z dotychczasowym 
miejscowym planem 
zagospodarowania Wiślana 
II 

2. W nowym 
projekcie zaprojektowana 
droga od ulicy Stężyckiej 
wzdłuż obiektów 
sportowych nie wiem czemu 
ma służyć. Dlatego wnoszę 
0 jego likwidację. 

3. Zasadne jest 
żeby w nowym projekcie 
zagospodarowania 
przestrzennego połączyć 
9.KD-D z 12.KD-D tj. układ 
komunikacyjny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej należy 
połączyć z zabudową 
wi el ko micszkani ową 
osiedla Wiślana 

Dz. ew. nr 2872/1, 
3053/2 obręb 
Dęblin 

Teren 22.MNAJ i 
10.KD-D 

Teren I l.KD-D 

Tereny 9.KD-D z. 
12.KD-D 

TAK 

TAK 

TAK 

Układ komunikacyjny dla 
obsługi zabudowy został 
zaprojektowany w sposób 
zgodny z przepisami prawa na 
fragment działki pomiędzy 
drogą I0.KD-D a ł.KD-G(Z) 
nie został wyznaczony jako 
droga dojazdowa gdyż nie ma 
możliwości włączenia do drogi 
1 .KD-G(Z) ze względów 
technicznych - zbyt mała 
odległość do skrzyżowania 
drogi 1. KD-G(Z) z droga 
1 l.KD-D. Nie ma przeszkód 
aby len fragment działki był 
drogą wewnętrzną 
uzupełniającą układ 
komunikacyjny. 
Droga ta ! l.KD-D jest ważną 
ulicą dia właściwej obsługi 
ruchu lokalnego oraz 
powiazania 
z ruchem miejskim. 
Zaproponowany układ uzyska! 
aprobatę w ramach uzgodnień 
t jest wystarczający do obsługi 
terenów przyległych. 
Przedłużenie ul 9.K.D-D do 
I2.KD-D spowodowałoby 
zmniejszenie potencjału 
inwestycyjnego obszarów 
23 .MN/U oraz 19.MN, kosztem 
dodatkowego pasa drogowego 
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oraz nieprzekraczalnych linii 
zabudowy jakie (przy 
przedłużeniu tej ulicy) zgodnie 
z przepisami musiałby sic 
pojawić. 

Dęblin, dnia 05 października 2020 r. 

/ C .MCICCK 
r .( ł f  ; c ; . y > (  Jł^rka 

(podpis Burmistrza Miasta Dęblin) 
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