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Prezydent Miasta Bydgoszczy
za pośrednictwem
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

UWAGA DO:
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy
W związku z ogłoszeniem i obwieszczeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy składam uwagę:
Oznaczenie obszaru / nieruchomości, którego dotyczy uwaga (np. teren / ulica / nr działki, obręb i jednostka
ewidencyjna):
Teren leśny na PN od ul. Fordońskiej, między Bydgoszcz Wschód, a Siernieczek, w rozwidleniu linii kolejowych 209, 201 i C-E 65, nr ewidencyjny działki:
046101_1.0276.250/3

Przedmiot i zakres uwagi:
Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we wskazanym obszarze,
tj. na terenie leśnym na PN od ul. Fordońskiej, między Bydgoszcz Wschód, a Siernieczek, w rozwidleniu linii
kolejowych 209, 201 i C-E 65, nr ewidencyjny działki: 046101_1.0276.250/3 z kategorii U2 na kategorię ZL.
Gęsta sieć ruchliwych traktów komunikacyjnych ‒ dwujezdniowe drogi klasy GP i G oraz linie kolejowe 209,
201 i C-E 65 generują ogromny hałas. Samochody stojące na zakorkowanej w tym „wąskim gardle” ul.
Fordońskiej emitują spaliny. Wskazany teren bezpośrednio sąsiaduje z Remondis (miejscem rozładunku i
zagospodarowania odpadów). Na fetor w tym miejscu skarżą się nie tylko mieszkańcy osiedla Siernieczek, ale
również dalszych dzielnic. Las jest w tym miejscu niezbędny. To naturalna bariera dla zanieczyszczeń i
smrodu. Charakter usług na tym obszarze wymaga poszerzenia areału terenów wysokiej zieleni. Zwarty,
wysoki las to jedyna ochrona przed wspomnianymi czynnikami. Wycinka lasu, odsłoni koszmarny widok
odpadów, zintensyfikuje nieprzyjemne zapachy oraz hałas. Realizacja założeń Studium w tym kształcie
zdecydowanie obniży komfort życia mieszkańców oraz pogorszy i tak wątpliwą estetykę tego miejsca. Bez
ściany lasu, przy silnych wiatrach, fetor może być niesiony na setki kilometrów.

...........................................................................
(podpis wnoszącego uwagę)

Załączniki:
1) ..............................................................................
2) ..............................................................................

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Klauzulę informacyjną RODO
zamieszczono na stronie www.mpu.bydgoszcz.rbip.mojregion.info na stronie www.mpu.bydgoszcz.pl oraz w
siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.

