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RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedmiot konsultacji:

Projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta  Lublin  na  lata  2019-2033”,  zwany  dalej  projektem  Założeń  wraz  z  prognozą
oddziaływania na środowisko.

Cel konsultacji społecznych:

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
projekt  Założeń podlegał  procedurze strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko.  W
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko został zapewniony udział społeczeństwa
zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3 powyższej Ustawy (art. 54 ust. 2).

Podsumowanie – informacje o przebiegu konsultacji:

czas trwania konsultacji:

Projekt  dokumentu  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  został  wyłożony  do
publicznego wglądu w dniach od 18 września 2019 r. do  9 października 2019 r. 

formy konsultacji:
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protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami

warsztaty dla grup Mieszkańców mające na celu wypracowanie rozwiązań

wysłuchanie publiczne

dyżur konsultacyjny

panel obywatelski

badanie jakościowe i ilościowe

możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożonado wglądu

przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu

głosowania, w tym głosowania w sprawie propozycji przeznaczenia części wydatków
z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się
w kompetencjach Miasta Lublin

http://www.um.lublin.eu/
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prowadzona akcja promocyjna/informacyjna:

Informacja o wyłożeniu projektu Założeń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
do publicznego wglądu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta  Lublin,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Lublin  w  zakładce  konsultacje
społeczne, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin oraz w prasie. 

W  treści  ogłoszenia  podano  informację  o  możliwościach  zapoznania  się  
z  dokumentami,   o  możliwości  składania  wniosków i  uwag,  o  sposobie  i  miejscu ich
składania oraz  o organie właściwym do ich rozpatrzenia. 

Informacja  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  Założeń  wraz  z  prognozą
oddziaływania na środowisko została wysłana do kluczowych interesariuszy. 

Merytoryczne podsumowanie konsultacji – podsumowanie zgłoszonych opinii:

Status rozpatrzenia uwagi Liczba uwag wg statusu

uwzględniono / opinia przyjęta 7

uwzględniono częściowo/opinia przyjęta częściowo 1

nie uwzględniono/opinia odrzucona 2

opinia poza przedmiotem konsultacji 0

inne 0

Razem: 10
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