
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
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ZR-MA-II.720.4.2020 Lublin, 15 października 2020 r.

Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin

1. Przedmiot konsultacji społecznych:

Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin na lata 2022-2026 oraz
Strategii Mobilności Miejskiej – I etap

2. Cel konsultacji społecznych:

Celem konsultacji  jest zebranie  opinii  mieszkańców i  mieszkanek Lublina dotyczących
koniecznych zmian w systemie zarządzania mobilnością w Lublinie. Opinie te posłużą
jako  element  analizy  na  potrzeby  tworzonych  dokumentów:  Planu  Zrównoważonej
Mobilności Miasta Lublin na lata 2022-2026 oraz Strategii Mobilności Miejskiej.

3. Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 15 października do 15 listopada 2020 r..

4. Formy konsultacji społecznych:

1) protokołowane  otwarte  spotkania  konsultacyjne  z  Mieszkańcami:  28  października
2020 r.,  o  godz.  14.00  spotkanie  prowadzone  on-line.  Link  do  spotkania  zostanie
opublikowany na stronie www.lublin.eu co najmniej 2 dni przed spotkaniem;

2) przyjmowanie  opinii  na  piśmie,  w  tym  poprzez  internet  oraz  ustnie  do  protokołu:
przesłanie  uwag  na  adres  e-mail:  konsultacje@lublin.eu i/lub
planmobilnosci@lublin.eu.

5. Komórka  organizacyjna  Urzędu  Miasta  Lublin  wyznaczona  do  przeprowadzenia
konsultacji społecznych:

Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

tel. 81 466 29 50

6. Inne niezbędne informacje:

1) Tryb  i  zasady  prowadzenia  konsultacji  społecznych  z  Mieszkańcami  Miasta  Lublin
określa  uchwała  Rady  Miasta  Lublin  nr  722/XXVIII/2017  z  dnia  30  marca  2017  r.
w sprawie  trybu  i zasad  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  Mieszkańcami
Miasta Lublin;

2) Konsultacje dotyczą pierwszego etapu prac nad dokumentem. Kolejnym etapem będą
konsultacje założeń do  Planu Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin na lata 2022-
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2026 oraz Strategii Mobilności Miejskiej, opracowanych z uwzględnieniem zgłoszonych
przez mieszkańców i mieszkanki Lublina propozycji. 

Artur Szymczyk
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

ds. Inwestycji i Rozwoju

……………………..
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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