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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):
Wnosimy o zmianę kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy we
wskazanym obszarze  tj. na polu zagospodarowanym obecnie przez IHAR między ulicami
Szymanowskiego i Powstańców Wielkopolskich (nr działki: 046101_1.0168.22/42) z kategorii MC
na ZP.

Przedmiot i zakres uwagi:
Zabudowanie tego terenu (a kategoria MC to umożliwia) podwyższy temperaturę w centrum
miasta, które już teraz jest gęsto zabudowane (kolejno znikają zielone tereny - np. dziki park na
przedłużeniu ul. Paderewskiego). W ścisłym centrum każdy teren zielony jest na wagę złota, także
ze względu na utrzymanie mikroklimatu oraz retencję w mieście, zabudowanie go będzie szkodliwe
nie tylko dla mieszkańców, ale i dla fauny licznie zamieszkującej te tereny.

Kategoria ZP odpowiada zapotrzebowaniom tego miejsca. Jest to zagospodarowanie  sprzyjające
zachowaniu  i  zwiększeniu  bioróżnorodności  środowiska miejskiego, 1. w tym zagospodarowanie
służące kształtowaniu siedlisk dla bytowania drobnych zwierząt (np.: ptaki, owady, płazy, gady,
drobne ssaki) - tworzenie enklaw dzikiej przyrody tzw. rezerwatów miejskich, gdzie potrzeby  roślin
i  zwierząt  będą  traktowane  priorytetowo,  w  tym ochrona  istniejących  zbiorowisk łęgowych i
szuwarowych. Zagospodarowanie terenów w sposób sprzyjający małej retencji miejskiej, zgodnie z
2. rozdziałem 18.2 podrozdział Mała retencja miejska, w szczególności pod kątem wzbogacenia
środowiska przyrodniczego i poprawy funkcjonowania terenów biologicznie czynnych np. zasilanie
istniejących zbiorników wodami opadowymi czystymi, kształtowanie nowych zbiorników i obniżeń
terenowych gromadzących wodę, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu.
Stwarzanie  warunków  dla  rozwoju  bioróżnorodności fauny  miejskiej,  zgodnie  z 3. rozdziałem
18.1 podrozdziałem - Kształtowanie bioróżnorodności fauny miejskiej. Uwzględnienie  w
zagospodarowaniu  terenu  uwarunkowań  i  kierunków wynikających  z 4. mapy  nr  2 Środowisko
przyrodnicze wraz z odpowiednimi ustaleniami tekstowymi.



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


