
Люблін, 14 травня 2021 року 

 

Оголошення про проведення консультації з громадськістю 
Напрямки розвитку Люблін, складові передумови 

для проекту Стратегії Любліна 2030 

 
1. Тема консультацій з громадськістю 

Консультації з громадськістю проходять в два етапи: 
 
Етап I: 
Напрямки розвитку Любліна, які є передумовами для проекту документа Стратегії Любліна 2030, 
включені в Заключний звіт про роботу тематичних робочих груп. 
 
Етап ІI: 
Проект документу Стратегії Любліна 2030 разом з підготовленим прогнозом впливу на 
навколишнє середовище для проекту стратегії. 
 
2. Мета консультацій з громадськістю 

Головною метою консультацій з громадськістю є розробка остаточного варіанту проекту Стратегії 
Любліна 2030 спільно з мешканцями міста і всіма зацікавленими сторонами.  
 
Детальними цілями є:  

 Ціль І-го етапу консультацій з громадськістю - це збір від мешканців і мешканок Любліна, 
а також всіх зацікавлених сторін міста Любліна коментарів, думок про пропоновані 
напрями розвитку міста Люблін, котрі складають передумови для проекту документу 
Стратегії Любліна 2030, що знаходяться в Заключному звіті про працю тематичних 
робочих груп. 

 Ціль ІІ-го етапу консультацій з громадськістю - це збір від мешканців і мешканок Любліна 
і всіх зацікавлених сторін міста Любліна щодо представленого проекту Стратегії Любліна 
2030 разом з прогнозом  впливу на навколишнє середовище, підготовленим для проекту 
стратегії. 

 
3. Період проведення консультацій з громадськістю 

Етап I: 
З 14 травня по 23 червня 2021 року. 
 
Етап II: 
Вересень і жовтень 2021 року. 
Точна тривалість консультації II етапу буде опублікована не менше ніж за 7 днів до їх початку. 
 
4. Методи проведення консультацій з громадськістю 

Етап I: 
1) Відкрита консультаційна зустріч в режимі онлайн з реєстрацією на сайті міської адміністрації 

Любліна: 
 21 травня, 17:00–20:00, Академічність, 



 24 травня, 17:00–20:00, Спорт, 
 25 травня, 17:00–20:00, Добросусідство, 
 26 травня, 17:00–20:00, Метрополія, 
 28 травня, 17:00–20:00, Урбаністика та міська мобільність, 
 28 травня, 12:00–14:00, Яке майбутнє у Любліна? (Зустріч для молоді), 
 1 червня, 17:00–20:00, Інноваційна і збалансована економіка, 
 7 червня, 17:00–20:00, Туризм, 
 8 червня, 17:00–20:00, Культура і креативні індустрії, 
 9 червня, 17:00–20:00, Партисипація і спільне правління, 
 10 червня 17:00–20:00, Соціально вразливе місто, 
 11 червня, 17:00–20:00, Освіта, 
 15 червня, 17:00–20:00, Зелене місто, 
 21 червня, 17:00–20:00, Зустріч з районними радами; 

2) Чергові мобільні консультаційні пункти: 
 22 травня, 10:00–13:00, Зембожіцьке водосховище, територія поруч з дитячим 

майданчиком MOSiR, 
 22 травня, 14:00–17:00, парк Людови, площа біля фонтану, 
 1 червня, 12.00-15.00, Парк Саський, вхід до парку зі сторони Алеї Рацлавіцкі, 
 2 червня, 12:00–15:00, Литовська Площа, 
 7 червня, 13.30–16.30, Центр «Зустріч культур», площа перед будинком, 
 8 червня, 12:00–15:00, Яр Каліновщизна, територія біля дитячого майданчика між 

вулицями Рукмана і Окжеи, 
 9 червня, 12:00–15:00, міст Лютославського (Міст Культури), 
 10 червня, 12:00–15:00, Сквер перед Хаткою Жака і Академічним парком, 
 11 червня, 12:00–15:00, Яр Іоанна Павла II, територія поруч з альтанкою, 
 15 червня, 12:00–15:00, відкритий спортзал поруч з початковою школою № 16, вул. 

Потужинська, 2; 
3) Консультаційне опитування, доступне на сайті www.2030.lublin.eu з 14 травня по 23 червня 

2021 року; 
4) Організація галузевих зустрічей для місцевих соціальних, економічних партнерів, 

консультативних і дорадчих органів мера міста Люблін; 
5) Організація консультативних зустрічей для радників Люблінської міської ради та членів 

правлінь районних рад; 
6) Дати засідань, зазначені в пунктах 4 і 5, а також можливі зміни дат з пунктів 1 і 2 будуть 

опубліковані на сайті www.2030.lublin.eu; 
7) Прийом письмових коментарів і думок від організаційних підрозділів міської адміністрації 

Любліна, структурних підрозділів міської адміністрації Любліна, консультативних і дорадчих 
органів мера міста Любліна та соціально-економічних партнерів. Коментарі та думки можуть 
бути представлені таким чином: 
 в письмовому вигляді за адресою: Відділ Стратегії та Підприємництва, Литовська 

Площа 1, 20-080 Люблін, 
 в письмовому вигляді за адресою: 2030@lublin.eu. 

 
Етап II: 
1) Відкриті зустрічі у формі дебатів; 
2) Відкриті збори в формі громадських слухань; 
3) Отримання письмових коментарів за допомогою форми для подачі зауважень; 
4) Видача висновку щодо проекту Стратегії Любліна 2030 разом з прогнозом впливу на 

навколишнє середовище, підготовленого для проекту стратегії регіональним директором  
охорони навколишнього середовища в Любліні; 

http://2030.lublin.eu/konsultacje-spoleczne
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5) Висновок щодо проекту Стратегії Любліна 2030 разом з підготовленим прогнозом впливу на 
навколишнє середовище для проекту стратегії буде видано в письмовому вигляді районним 
державним санітарним інспектором в Любліні; 

6) Правління Люблінського воєводства дасть свій висновок за проектом Стратегії Любліна 2030 
разом з прогнозом впливу на навколишнє середовище для проекту стратегії в письмовому 
вигляді; 

7) Консультації з компетентним директором Регіонального водогосподарського управління 
Державного підприємства водного господарства «Води Польські» (Водогосподарське 
управління) будуть проводитися в письмовому вигляді шляхом поширення проекту Стратегія 
Люблін 2030 разом з підготовленим прогнозом впливу на навколишнє середовище для 
проекту стратегії; 

8) Консультації з сусідніми ґмінами і їх асоціаціями будуть проводитися в письмовому вигляді 
шляхом поширення проекту Стратегії Любліна 2030 разом з прогнозом впливу проекту 
стратегії на навколишнє середовище. 

 
5. Організаційний підрозділ міської адміністрації Любліна, відповідальний за соціальні 
консультації 

Відділ Стратегії та Підприємництва, Литовська Площа 1, 20-080 Люблін, e-mail: 2030@lublin.eu. 
 
6. Інша необхідна інформація 

1) Детальний розклад громадських консультацій опубліковано на сайті: www.2030.lublin.eu; 
2) Інформаційні матеріали, що становлять предмет консультацій, доступні за адресою: 

www.2030.lublin.eu; 
3) Постанова № 861 / XXVI / 2021 Міської ради Любліна від 25 лютого 2021 року про приєднання 

до проекту Стратегії розвитку Любліна на 2021-2030 роки та визначення детальної процедури 
і графіка підготовки проекту стратегії, включаючи процедуру консультацій. Додаткова 
інформація про проект «Вимислимо Люблін разом. Ми спільно створюємо розумну стратегію 
Люблін 2030», доступна за адресою: www.2030.lublin.eu. 
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