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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):

Obwodnica Fordonu (Rejewskiego - Górny Taras - Barciszewskiego - Ametsytowa)
Przedmiot i zakres uwagi:
Wnosimy o zmianę drogi z kategorii G na kategorię L lub zaniechanie jej budowy.
Tereny na Górnym Tarasie są przeznaczone pod budownictwo jako MW1/MW2. Od lat 70-tych planowano
w tym miejscu osiedle wraz z obwodnicą, która miała obsłużyć ponad 20 tysiącom mieszkańców bloków.
Dziś tereny te stanowią samotną wyspę między Nadwiślańskim Parkiem Krajobrazowym a Obszarem
Chronionego Krajobrazu, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. Proponowana trasa przecina zbocza
fordońskie - cenne przyrodniczo i chronione jako Nadwiślański Park Krajobrazowy. Do obsługi ruchu
lokalnego wystarczy remont i utwardzenie obecnych dróg. Budowa drogi kategorii G (szerokość pasa pod
budowę 35-45 m) zniszczy cenne przyrodniczo tereny i będzie stanowić znaczną ingerencję w przyrodę.
Tereny, które stanowią ciekawy przyrodniczo, historycznie i rekreacyjnie obszar zostaną poszatkowane,
utrudnione zostanie przemieszczanie się związane z rekreacją. Dodatkowo nieopodal po stronie
zachodniej planowana jest tzw. Obwodnica Wschodnia, która również znacznie będzie ingerować w te
tereny. Przyrodniczo unikalne są dla tego terenu parowy z ciekami wodnymi i murawy kserotermiczne.
Uważamy, że plany sprzed 50 lat są już nieaktualne i nie powinno się za nimi bezrefleksyjnie podążać,
przez pół wieku zmieniły się bowiem priorytety, posiadamy większą wiedzę, a w kryzysie klimatycznym
wartość przyrody powinna być doceniana, a tereny zielone o wiele bardziej chronione niż 50 lat temu.

...........................................................................
(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.

