
 

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin 

Departament Kultury, Sportu i Partycypacji 
plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011 

ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta1@lublin.eu, www.um.lublin.eu 

 Lublin, 13 czerwca 2019 r. 

Nr dokumentu Mdok: 81200/06/2019  Strona 1 z 2 

Ogłoszenie 

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin 

1. Przedmiot konsultacji społecznych: 

Zagospodarowanie Wąwozu Pokoleń na terenie wyznaczonym w zakresie. 

2. Cel konsultacji społecznych: 

Celem konsultacji społecznych jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami 

koncepcji zagospodarowania terenu wąwozu na obszarze działek miejskich. 

1) Rozpoznanie terenu, grup interesariuszy i szerokie dotarcie do mieszkańców, 

2) Zebranie wszystkich inicjatyw i pomysłów na zagospodarowanie terenu oraz 

rozpoznanie potrzeb poszczególnych grup interesu, 

3) Wypracowanie konsensusu wspólnie z różnymi grupami interesu i przedstawienie 

go na dwóch wariantach koncepcji 

3. Termin konsultacji społecznych: 

Konsultacje społeczne trwają od 19 czerwca do 30 grudnia 2019 

4. Formy konsultacji społecznych: 

1) Piknik badawczy w dniu 19 czerwca, zmierzający do rozpoznania sposobów 

korzystania z przestrzeni oraz wyłonienia grup interesów 

2) Spacery z ornitologiem i przyrodniczką, obserwacje terenu, zmierzające 

do rozpoznania wartości przyrodniczych miejsca i wielofunkcyjności obszarów 

zielonych 

3) Spotkanie konsultacyjne w dniu 30 września, zmierzające do zebrania uwag 

i komentarzy do wstępnie przedstawionych 2 koncepcji zagospodarowania terenu, 

4) Wyłożenie w miejscu publicznym (prawdopodobnie w BOM - Wydziale Urzędu 

Miasta przy il. Filaretów 44) ostatecznych 2 wersji projektu w okresie 30 dni przed 

końcem konsultacji, z możliwością zgłaszania uwag, podanie adresu mejlowego 

konsultacji. 

5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

Biuro Partycypacji Społecznej 

 

 



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. 
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