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Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin

1. Przedmiot konsultacji społecznych:

Przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  dotyczących  projektu  Strategii  Rozwoju
Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030.

2. Cel konsultacji społecznych:

Celem jest zebranie opinii i uwag projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego
Obszaru  Metropolitalnego  do  roku  2030  w  celu  wypracowania  ostatecznej  wersji
dokumentu.

3. Termin konsultacji społecznych: 

Konsultacje społeczne trwają od 22 kwietnia do 27 maja 2022 r.

4. Formy konsultacji społecznych:

1) 7 protokołowanych otwartych spotkań konsultacyjnych z Mieszkańcami i Mieszkankami
miasta Lublin oraz gmin należących do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, a także
z  sąsiednimi  gminami  i  ich  związkami,  partnerami  społeczni  i  gospodarczymi  oraz
mieszkańcami

 29 kwietnia, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Łęczna. Spotkanie dla gminy
Łęczna, Spiczyn, Wólka

 6 maja, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Świdnik. Spotkanie dla gminy 
Świdnik, Głusk, Mełgiew, Piaski

 10 maja, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Jastków. Spotkanie dla gminy 
Jastków, Nałęczów, Wojciechów, Garbów

 11 maja, godz. 17.00-19.00, miejsce konsultacji: Jabłonna. Spotkanie dla gminy 
Jabłonna, Bychawa, Strzyżewice

 13 maja, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Niemce. Spotkanie dla gminy 
Niemce, Lubartów, Kamionka, miasta Lubartów

 18 maja, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Bełżyce. Spotkanie dla gminy 
Bełżyce, Konopnica, Niedrzwica Duża

 19 maja, godz. 17.00 – 19.00, miejsce konsultacji: Lublin.  Spotkanie dla gminy 
Lublin

Wszystkie spotkania zostaną przeprowadzone z udziałem moderatorów.
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2) przyjmowanie uwag i opinii na piśmie (lub z wykorzystaniem formularza uwag), w tym
poprzez internet. Opinie i uwagi należy kierować na adres e-mail: zit@lublin.eu lub na
adres: Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ul. Leszczyńskiego 14, 20-069
Lublin.

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

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zawarło umowę na przeprowadzenie 
konsultacji społecznych dotyczący projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 z Pracownią Badań i Diagnoz 
Społecznych Sp. z o. o.  
Telefon kontaktowy do Biura ZIT: 81 466 16 20. Adres mailowy:zit@lublin.eu. 

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) Materiały  informacyjne  stanowiące  przedmiot  konsultacji  dostępne  są  na  stronie:
www.  zit.lublin.eu/lom  ; 

………………………..

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

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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