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E bdyie uwygldnionuzRaport z wyłożenia do publicznego wglądu projektu pn. „Budowa ulicy Podleśnej” w ramach „Programu utwardzenia ulic 

gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy”. 

 
 
Termin składania wniosków: od 05.10.2017r. do 25.10.2017r.; termin spotkania z Wnioskodawcami: 20.11.2017r. 
**Kursywą oznaczono wnioski zgłoszone podczas spotkania z Wnioskodawcami. 
 

Lp. Wnioskujący Treść zgłoszenia/ wniosku 
Stanowisko 
(projektant, 
inwestor) 

Uzasadnienie/wyjaśnienia 
Stanowisko 

wnioskodawcy 

 
1. 

 
Paweł Górny 

1.1. Wniosek o zachowanie ciągłości 
kolorystyki chodników 
w ciągu zjazdów 

Akceptacja 
wniosku 

Wprowadza się zmiany do koncepcji. 

Wnioskodawca 
przyjął 

wyjaśnienia 

1.2. Wniosek o zmianę materiału na 
chodnikach, z kostki betonowej na 
płytki betonowe  

Akceptacja 
wniosku 

Wprowadza się zmiany do koncepcji. Projektowane będą płyty, 
jednak ich rozmiar zostanie jeszcze ustalony. 

1.3. Wniosek o zaprojektowanie zieleni 
wyższej w postaci np. krzewów na 
trawnikach wzdłuż ulicy Łuckiej   Przedstawiono 

wyjaśnienia 

Zieleń wysoka zostanie wprowadzona wzdłuż ul. Łuckiej oraz w 
wybranych miejscach przy ul. Podleśnej z uwzględnieniem 
widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach. Jednakże będzie 
również uwzględniony wniosek o zwiększenie liczby miejsc 
postojowych. 

1.4. Wniosek o zaprojektowanie zieleni 
wyższej w postaci np. krzewów na 
trawnikach wzdłuż ulicy Podleśnej   

1.5. Wniosek o zmianę materiału z 
ciągu przejścia dla pieszych na 
wyspie dzielącej – z kostki 
kamiennej na płytki betonowe 

Akceptacja 
wniosku 

Przyjmuje się uzasadnienie wnioskodawcy i wprowadza się zmiany 
do koncepcji. Nastąpi zmiana tylko na szerokości przejścia dla 
pieszych 

2. Marian Astapko 
2.1. Wniosek o zaprojektowanie 

zjazdów na działki nr 13/4 i 13/6 
Złożenie 

wyjaśnień 

Zaprojektowano zjazd publiczny w celu obsługi wymienionych 
działek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wnioskodawca 
nie uczestniczył 

w spotkaniu 

3. Rafał Polasik 

3.1. Wniosek o zaprojektowanie 3-4 
miejsc parkingowych na 
wysokości działki nr 55 

Akceptacja 
wniosku 

Do koncepcji wprowadzono 3 miejsca postojowe na wysokości 
działki nr 55. Wnioskodawca pomylił nr działki z nr adresowym. W 
związku z czym, koncepcja będzie uwzględniać wnioskowane 
miejsca postojowe w pobliżu adresu Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca 
przyjął 

wyjaśnienia 
3.2. Wniosek o poszerzenie zjazdu i 

doprowadzenie chodnika do furtki 
Akceptacja 

wniosku 
Zmiana będzie uwzględniona w koncepcji 

 


