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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
o wylożeniu do publicznego wglądu projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Bydgoszczy

Na podstawie art. 1lpkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2027 r. poz. 747 z późn. zm.), art. 39

ust. 1pkt2-5wzwiązkuzart.46ust. 1orazort.54ust.2i3ustawyzdnia3października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa
w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jedn. Dz. U.
z 2027 r. poz. 247),

zawiaćlamiam o wylożeniu do publicznego wglądu projektu
Studiu m uwa runkowa ń i kieru n ków zogospodo rowa nia przestrze n nego miasta Bydgoszczy
wraz z protnozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się
w dniach od 7 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

w budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro ltl, pok. 308
w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy. Osoby chcące zapoznać się
z ustaleniami projektu Studium Droszone sd o umówienie wizwv mailowo pod adresem:
m pu @mpu.bvdeoszcz. p! lu b telefonicznie ood nr 52-58-58-105.
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożeniado
publicznego wglądu), będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie
lnformacji Publicznej na stronie internetowej www,mpu.bydgoszcz.pl (BlP/zakładka

Obwieszczenia).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium odbędzie się w dniu
23 czerwca 2O2L r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 2o.
Dyskusja pubIiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków
ostroŻnoŚci, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Mlnistra Zdrowia i Głównego tnspektora
Sanitarnego. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego osoby chcące wziąć
udział w dyskusji publicznej Droszone sa o zpłoszenie checi uczestnictwa mailowo pod
t05 do piątku
18 czerwca 2O2L. Stosownie do sytuacji sanitarno-epidemiologicznej organizujący dyskusję
zastrze8a moŻliwoŚĆ organizacji dyskusji tylko w formie on-line lub zmiany miejsca dyskusji,
o czYm osoby zgłaszające chęĆ wzięcia udziału zostaną poinformowane (prosimy, aby w tym
ce|u pozostawić dane do kontaktu).
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Zgodnie z art. LL pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i ,zagospodarowaniu
przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.
Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-I5, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą
formularza zamieszczonego w Biuletynie lnformacji Publicznej
na stronie
http ://m pu bydgoszcz. rbi

p.

moj region. i nfo.

Treśćuwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres
zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2O2L r.

MIASTA

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na
stronie ww.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.

