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Waldemar Skarżyński
Przewodniczący Rady Osiedla Bańodzieje

Temat: dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go ,,Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy.

W związku z opracowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego ,,Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy przekazuję ob-
wieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu prze-
kazania informac.ji zawańych w obwieszczeniu mieszkańcom osiedla (np. poprzez
umieszczenie przedmiotowego pisma na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń).
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Załącznik,,
obwieszczenie o Wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego Wglądu.
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oBWlEszcZENlE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

m iejscowego plan u za gos podarowan ia przestrzen nego
,,Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy

Na podstawie ań. 17 ustawy z dnia 27 marca 20O3r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 , z póżn. zm.), w zlttiązku z ań. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 cze|Nca 2010r, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o państwowej lnspekcji sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr
LX]914l10 z dnia 3 lutego 2010r, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestzennego ,,Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy oraz na
podstawie ań. 39 w związku z ań. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U, Nr 199, poz. 1227, z późn,
zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

,,Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy,
wrczz prognozą oddziaĘwania na środowisko

w dniach od 12 lipca 2013r. do 9 sierpnia 2013r. w siedzibie Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej, przy ul, Grudziądzkiej 9-15, w budynku A - lll piętro, pokój 312,
w dni robocze w godz. od 800 do ,l530 (pn.,śr.,czw,), od B00 do 1730 (wt.), od 800 do 1330 (pt.),

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2013r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, przy ul.
Grudziądzkiej 9-15, budynek A, lll piętro, pokój 319, o godz.1600.

Zgodnie z ań. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, moze wnieść
uWagi.

Uwagi nalezy składaó na piśmie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na adres
mailowy mpu@mpu,bvdqoszcz.pl w nieprzekraczalnym terminie do Qnia 26 sierpnia 2013r.
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