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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):

5.8. Fordon Szlakowa i okolice - DODAĆ SZCZEGÓŁOWO
Przedmiot i zakres uwagi:
Zgłaszamy uwagi do zmiany przeznaczenia gruntów, które aktualnie są terenem zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej, a w planowanym studium mają być ujęte jako tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego. Oznaczenie działek zgodnie z załącznikami.
Głównym argumentem, aby w studium pozostawić obecne tereny jako obszary zieleni parkowej jest fakt, iż są one objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. W planie tym z 2001 roku tereny są oznaczone jako EL (A
17-EL, A 18-EL, A 21-EL, A 23-EL) – parki leśne z zapisem wymaganejochrony istniejącego zadrzewienia (rozumie się przez to nakaz wkomponowania istniejącego zadrzewienia wprojektowane zagospodarowanie terenu, zakaz wycinki drzew iglastych i liściastych).
Jako mieszkańcy najbliższej okolicy bardzo intensywnie użytkujemy istniejące tereny zielone: są miejscem spacerów naszych rodzin oraz zwierząt, jest tam także plac zabaw. Jest to miejsce odpoczynku i regeneracji dużej części mieszkańców Fordonu. Nabywając
mieszkaniawnajbliższej okolicy właściciele w dużej mierze kierowali się zapisami z planu zagospodarowania gwarantującymi otoczenie zieleni parkowej jako funkcji parku leśnego zzakazem realizacji obiektów kubaturowych (rozumie się przez to działania ograniczone do
utrzymania istniejących terenów zadrzewionych, służących celom wypoczynkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, estetycznym i izolacyjnym z niezbędnymi do ich funkcjonowania urządzeniami sportu i rekreacji, małą architekturą oraz urządzeniami infrastruktury technicznej;
adaptacja istniejącego sieciowego uzbrojenia terenu, z niezbędnymi jego funkcjonowania dojściami i dojazdami; obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych). Na obecnie występujących obszarach zieleni parkowej odbywają się również cykliczne terenowe zajęcia
edukacyjne (dot. poznania regionalnej flory i fauny) prowadzone przez lokalne przedszkola oraz szkoły. Obszar ten jest więc miejscem zarówno rekreacji starszych jak i edukacji najmłodszych mieszkańców Nowego Fordonu. Dokonując wylesienia tych terenów celem
przekształcenia Parków Leśnych w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, nieodwracalnie zmienimy charakter tych terenów co będzie niekorzystne dla obecnych jak i przyszłych mieszkańców Nowego Fordonu.
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, to przede wszystkim gładkie powierzchnie ścian oraz nawierzchni, które odbijają fale dźwiękowe zwielokrotniając tym samym ich oddziaływanie potęgując hałas. Dlatego też istniejące zadrzewienie (jest to drzewostan w pełni
ukształtowany) stanowi bardzo dobry naturalny zielony ekran akustyczny od linii kolejowej,atakże ulicy Fordońskiej oraz istniejącej iprojektowanej drogi A 31-KG (wielopasmowa arteria, która będzie zbierać ruch samochodów z całego Fordonu, trasa ma przebiegać kilkaset
metrów na wschód od przedmiotowego terenu). Obie ulice Fordońska jak i Andersa - niezwykle ruchliwe. To właśnie zieleń odbija, rozprasza i pochłania fale dźwiękowe. Oprócz tego wpływa na jakość powietrza podnosząc jego wilgotność, zmniejszając dobowe wahania
temperatury i przyspieszając cyrkulację. Obszar ten jest także miejscem bytowania ptactwa, wiewiórek, zajęcy, saren. Wybudowanie blokowiska z kilkoma młodymi drzewkami z całą pewnością nie zastąpi istniejącego parku.
Ochrona istniejących terenów zielonych jest w pełni zgodna ze strategią UE w sprawie przystosowania do zmian klimatu. Podczas intensywnych deszczów w Fordonie zauważa się brak możliwości pochłonięcia dużych ilości opadów. Jest on spowodowany brakiem proporcji
powierzchni chłonnej do utwardzonej. Brak retencji małej, średniej i zasadniczej wiąże się bezpośrednio z coraz mniejszymi powierzchniami lasów, parków i miejsc zieleni, apozostawienie w nienaruszonym stanie istniejącego drzewostanu może zatrzymać ten proces.
Dodatkowo planowane zmiany polegające na wylesieniu znacznej części terenu miejskiego celem przekształcenia na „Mieszkalnictwo Wielorodzinne” są sprzeczne z przyjętym przez Komisję Europejską pakietem „Fit for 55”, w tym również z określonymi w Europejskim
Zielonym Ładzie „EU Green Deal” działaniami na rzecz środowiska. Wymienione w tym pakiecie zadania zakładają m.in. utrzymanie obecnie występujących terenów leśnych oraz zwiększenie terenów zielonych głównie w przestrzeniach miejskich celem ochrony jak i
naprawy bioróżnorodności tych obszarów oraz zatrzymanie procesów degradacji ekosystemów do 2030r. Zachowanie terenów leśnych wspiera również nadrzędny cel pakietu „Fit for 55” tj. redukcja CO2 (https://ec.europa.eu/ ).Dodatkowo planowane przekształcenie „
Parków Leśnych” na „Mieszkalnictwo Wielorodzinne” jest sprzeczne z Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi w „Agendzie 2030”UN. Cel 15. Agendy (www.un.org.pl/cel15) zobowiązuje do ochrony lasów w szczególności na terenach miejskich. Zadanie 15.2
(www.un.org.pl/cel15) do którego jako miasto i jako lokalne społeczności jesteśmy zobowiązani stanowi konieczność zahamowania procesów wylesiania oraz konieczność odtworzenia zniszczonych lasów. Pragniemy zauważyć, że przedmiotowe zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego są również sprzeczne z innymi celami „Agendy 2030” Zrównoważonego Rozwoju (przyjętego przez wszystkich członków UN) tj. m.in. cel 11 dot. „Zrównoważone Miasta i Społeczności” oraz cel. 13 dot. „Działania w Dziedzinie Klimatu”
(www.un.org.pl ).Aby zrealizować do 2030r określone cele UE tj. „Fit for 55” oraz „EU Green Deal” jak i UN tj. „Agenda 2030” należy pod mieszkalnictwo wielorodzinne na terenach miejskich przeznaczać tereny nieużytków, na których nie ma konieczności wylesienia
terenów. Przedmiotowe Parki Leśne są gęsto zalesione kilkudziesięcioletnimi drzewami różnych gatunków dlatego należy je utrzymać w nienaruszonej formie.
Dwie wspólnoty mieszkaniowe wydzierżawiły od Miasta fragment przedmiotowych zalesionych działek (dz.182) przylegających do Szlakowej 18 oraz Szlakowej 20 i własnym nakładem finansowym wybudowały na miejskim terenie parkowym plac zabaw, gdyż zostali przez
dewelopera pozbawieni miejsca rekreacji i wypoczynku. Na własny koszt utrzymują czystość w pobliskim lesie.
W ramach programu BBO lokalna społeczność mieszkańców w edycjach 2018 oraz 2019 poprzez zebrane i oddane głosy pozyskała skutecznie poparcie i finansowanie od Miasta dla placu rekreacji oraz ścieżki parkowo spacerowej (pomiędzy ulicami Andersa oraz
Bydgoskich Olimpijczyków; dz.172/2, 171/2), która jest częścią obecnego parku/terenu leśnego, który to park tymczasem Miasto chce częściowo zlikwidować i zabudować. Ponad dwa tysiące głosów oddanych przez lokalną społeczność w 3 edycjach na cele rekreacyjne,
wypoczynkowe oraz zdrowotne na przedmiotowym terenie miejskim potwierdza wolę mieszkańców, ale ipotrzebę by w tereny zielone inwestować, a nie je likwidować. Wspomniany plac rekreacji (plac zabaw) oraz ścieżka parkowo-leśna (z ławkami oraz urządzeniami do
ćwiczeń - obecnie na etapie zakończenia projektowania i przejścia do realizacji) to jedyna inwestycja miejsca dla mieszkańców ulic Kaliskiego/Szlakowa/B.Olipijczyków/Igrzyskowa/Strzelckiego/Studencka. Łącznie to kilka tysięcy mieszkańców. Co więcej, w ścisłym
sąsiedztwie przy ulicy Studenckiej/Strzeleckiego czyli kilkaset metrów od terenów objętych Studium i niniejszym wnioskiem powstaje nowe osiedle bloków, w którego ramach przewidziano budowę 15 budynków, w których znajdzie się 600 mieszkań. Obecnie 6 bloków już
powstało, kolejnych 9 ma powstać w najbliższych latach. Inwestor zaprojektował 15 budynków, każdy ogrodzony indywidualnie, jednocześnie nie zatroszczył się o miejsca spacerowe, skwery czy ogólnodostępne miejsca rekreacji. Tym samym przybędzie kolejnych
tysiąc/dwa tysiące mieszkańców, którzy będą szukali w okolicy miejsc do spacerów i rekreacji. Dlatego istnieje potrzeba i oczekiwanie wobec Miasta by chronić istniejące już tereny parkowe/zielone oraz pogłębiać ich zagospodarowanie pod miejsca rekreacji i wypoczynku
z zachowaniem wszystkich walorów krajobrazowych terenów. Reasumując potrzebny jest mieszkańcom istniejący park w nienaruszonym obszarze iwielkości.
Wpływ drzew i zieleni niskiej ma ogromny wpływ na komfort życia ludzi. Cały kraj walczy
ze smogiem, a wycinka drzew znacząco zmienia mikroklimat i powoduje wzrost temperatury. Tereny zieleni tym bardziej tej naturalnej mają pełnićfunkcję przeciwdziałania efektowi miejskiej wyspy ciepła. Nasadzenie kilku młodych drzew przy blokowisku w żaden sposób nie
zastąpi naturalnego i w pełni ukształtowanego drzewostanu. Wiele miast (Gdańsk, Wrocław nawet Osielsko – ogrody deszczowe) realizuje zadania mające na celu zrównoważenie zmian klimatycznych na terenach zurbanizowanych. Warto wspomnieć o ogólnopolskim
programie Lasów Państwowych skierowanym do mieszkańców, który ma na celu zalesienie obszarów i zwiększenie bioróżnorodności, czy programie Wód Polskich „Moja Woda”. Pojawia się pytanie, jak do tych trendów ma się projektowana zmiana na terenie Fordonu.
Obserwujemy, jak zmienia się Fordon, który opleciony naturalnie rosnącą zielenią, systematycznie oddaje zielony teren, na rzecz postępującej zabudowy (vide kilkaset drzew do wycięcia pod Park+Ride Korfantego/Prejsa). Niezwykle istotne jest, aby w tej sytuacji prowadzić
zintegrowane zarządzanie zieloną infrastrukturą, opartą na przemyślanej i długofalowej polityce przestrzennej. To tereny nieużytków powinny być miejscem inwestowania w budownictwo mieszkaniowe, a tereny zielone szczególnie te gęsto zalesione pozostawione do
użytkowania przez społeczeństwo. Przemyślana istrategiczna gospodarka terenami powinna leżeć w zadaniach Miasta oraz stanowić bezpośrednią reakcję na potrzeby mieszkańców. Miasto powinno być szczególnie wyczulone na Presje ze strony inwestorów jak
Deweloperzy ,którzy kierują się bardziej z kolei maksymalizacja zysku z m2 niż polepszaniu standardu życia Mieszkańców -swoich klientów i to ostatnie tj. dobrostan bydgoszczan powinien być nadal priorytetem Miasta. Dlatego wnoszę o uwzględnienie moich uwag do
projektu Studium i utrzymanie opisanych powyżej terenów zielonych wnienaruszonej formie.

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

