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Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin

1. Przedmiot konsultacji społecznych:

Zmiana wysokości opłat  obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie

2. Cel konsultacji społecznych:

Celem  konsultacji  jest  uzyskanie  opinii  mieszkańców dotyczących zmiany wysokości
opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.

3. Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 25.10.2021 r. do 08.11.2021 r.

4. Formy konsultacji społecznych:

1)  Dyżur konsultacyjny w dniu 04.11.2021 r. od godz. 15.30 do godz. 17.00 przy ul. Zana
38,  pok.  701,  tel.  81/466-31-40,  pracownik  wyznaczony do konsultacji  społecznych:
p. Katarzyna Chałabis.

2)  Przyjmowanie opinii  na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu (e-
mail:komunalna@lublin.eu).

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

Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel. 81/466-31-00.

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) Wszelkie dodatkowe informacje będą publikowane na stronie www.lublin.eu .

                                                                                Zastępca Prezydenta

                                                                               Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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