
UCHWAŁA NR 861/XXVI/2021 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, 

w tym trybu konsultacji 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) - Rada Gminy Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030 pod nazwą 

„Strategia Lublin 2030”. 

§ 2.  
Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030, 

w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 
  

   
Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF9BDFCD-886D-44A9-BE2C-A87C8DA2169F. Podpisany Strona 1 z 4



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 861/XXVI/2021 
Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 lutego 2021 r. 

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030, w tym tryb 
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju 

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 
2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uwzględnia wszystkie zasady zawarte w aktach prawnych 
określających jej przebieg, w tym zapisy: ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 oraz z 2020 poz. 1378 i 2378), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247). 

2. Projekt „Strategii Lublin 2030” zostanie opracowany zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 10e 
ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu „Strategii Lublin 2030” składają się w szczególności 
następujące działania: 
3.1) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Lublin, 
przygotowanej na potrzeby strategii; 
3.2) wypracowanie założeń programowych do projektu „Strategii Lublin 2030”: 
3.2.1) określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników ich realizacji; 
3.2.2) określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Lublin wraz z ustaleniami 
i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie; 
3.2.3) określenie obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa 
i fakultatywne określenie obszarów strategicznej interwencji Gminy Lublin, wraz z zakresem planowanych 
działań. 
3.3) wypracowanie zasad wdrażania „Strategii Lublin 2030”: 
3.3.1) określenie systemu realizacji „Strategii Lublin 2030”, w tym wytycznych do sporządzenia innych 
dokumentów wykonawczych; 
3.3.2) określenie ram finansowych i źródeł finansowania wskazanych w strategii celów i kierunków działań. 

4. Opracowany projekt „Strategii Lublin 2030” będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami, 
a także spójny z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. 

5. W ramach prac nad dokumentem zostaną przeprowadzone konsultacje kierunków rozwoju Gminy Lublin, 
stanowiących założenia do projektu „Strategii Lublin 2030” oraz konsultacje projektu „Strategii Lublin 
2030” zgodnie z poniższymi zasadami: 
5.1) prowadzone konsultacje będą spełniać wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w Uchwale Nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami 
Miasta Lublin; 
5.2) za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Prezydent Miasta Lublin; 
5.3) nadrzędną zasadą stosowaną podczas organizacji konsultacji, będzie dążenie do zaangażowania 
w proces konsultacji jak największej części mieszkańców Gminy Lublin oraz lokalnych partnerów 
społecznych i gospodarczych poprzez dobór sposobów informowania o konsultacjach zapewniających dużą 
skuteczność przekazania informacji oraz dobór terminów i metod konsultacji maksymalnie dogodnych dla 
wszystkich interesariuszy; 
5.4) ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach, ich terminie i sposobie przekazywania uwag do kierunków 
rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu „Strategii Lublin 2030” oraz projektu „Strategii 
Lublin 2030”, a także terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zostanie opublikowane na stronie 
internetowej Gminy Lublin; ogłoszenie będzie zawierało dodatkowo informację o adresie strony 
internetowej, na której zamieszczone zostaną dokumenty opisujące kierunki rozwoju Gminy Lublin, 
stanowiące założenia do projektu „Strategii Lublin 2030” oraz projekt „Strategii Lublin 2030”; 
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5.5) konsultacje przeprowadzone zostaną w nastepujący sposób: 
5.5.1) poprzez organizację dla mieszkańców Gminy Lublin spotkań otwartych, mobilnych punktów 
konsultacyjnych oraz ankiety konsultacyjnej; 
5.5.2) poprzez organizację dla lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, ciał opiniodawczo-
doradczych Prezydenta Miasta Lublin spotkań branżowych; 
5.5.3) poprzez organizację dla radnych Rady Miasta Lublin oraz radnych rad dzielnic spotkań 
konsultacyjnych; 
5.5.4) poprzez przyjmowanie opinii na piśmie odnośnie wskazanych kierunków rozwoju Gminy Lublin, 
stanowiących założenia do projektu „Strategii Lublin 2030” od komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Lublin, jednostek organizacyjnych Miasta Lublin oraz ciał opiniodawczo-doradczych Prezydenta Miasta 
Lublin; 
5.5.5) poprzez zamieszczenie projektu „Strategii Lublin 2030” wraz z formularzem zgłaszania uwag 
na stronie internetowej Gminy Lublin; 
5.5.6) konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami zostaną przeprowadzone pisemnie poprzez 
przekazanie projektu „Strategii Lublin 2030”; 
5.5.7) konsultacje z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przeprowadzone pisemnie poprzez przekazanie projektu 
„Strategii Lublin 2030”; 
5.6) przebieg i wyniki konsultacji kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu 
„Strategii Lublin 2030” zostaną podsumowane w formie sprawozdania z przeprowadzonych działań 
konsultacyjnych; 
5.7) przebieg i wyniki konsultacji projektu „Strategii Lublin 2030” zostaną podsumowane w formie 
sprawozdania z przeprowadzonych działań konsultacyjnych, zawierającego w szczególności zestawienie 
zgłoszonych uwag wraz z uzasadniem i ustosunkowanie się do nich; 
5.8) sprawozdania podsumowujące przebieg konsultacji, o których mowa w pkt 5.6 i 5.7, zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Gminy Lublin. 

6. Opiniowanie projektu „Strategii Lublin 2030” – przekazanie projektu strategii zarządowi województwa 
w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa 
lubelskiego. 

7. Przygotowanie projektu „Strategii Lublin 2030” po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego. 

8. Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji „Strategii Lublin 
2030”. 

9. Przygotowanie projektu „Strategii Lublin 2030” po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonej uprzednio ewaluacji. 

10. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu „Strategii Lublin 2030” według następujących zasad: 
10.1) przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów 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 do regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko; 
10.2) w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii 
Lublin 2030”; 
10.3) w przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu „Strategii Lublin 2030”, odstąpienie zostanie upublicznione na stronie internetowej 
Gminy Lublin, a prognoza oddziaływania na środowisko nie zostanie sporządzona. 

11. Przyjęcie „Strategii Lublin 2030” przez Radę Miasta Lublin w drodze uchwały.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 861/XXVI/2021 
Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 lutego 2021 r. 

Harmonogram opracowania projektu Strategii Lublin 2030 

Lp. Zadanie Termin realizacji 
1. Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem „Strategii 

Lublin 2030” luty 2021 r. 

2. 
Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby „Strategii Lublin 
2030” 

luty–kwiecień 2021 r. 

3. Opracowanie projektu Strategii Lublin 2030, zgodnego z przepisami 
i standardami oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych marzec–sierpień 2021 r. 

4. 
Konsultacje społeczne oraz analizy wewnętrzne kierunków rozwoju 
Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu „Strategii Lublin 
2030”, sporządzonych na bazie wyników diagnozy społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej 

kwiecień–czerwiec 2021 r. 

5. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Lublin 2030” maj–październik 2021 r. 

6. 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Lublin 2030” z sąsiednimi 
gminami i ich zwiazkami, lokalnymi partnerami społecznymi 
i gospodarczymi, właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie oraz z mieszkańcami Gminy Lublin 

wrzesień–październik 2021 r. 

7. 

Przedłożenie projektu „Strategii Lublin 2030” Zarządowi 
Województwa Lubelskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych 
we właściwej strategii rozwoju województwa lubelskiego 

wrzesień–październik 2021 r. 

8. Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności 
i efektywności realizacji „Strategii Lublin 2030” wrzesień–listopad 2021 r. 

9. 

Przygotowanie ostatecznego dokumentu „Strategii Lublin 2030” 
po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z: 
- przeprowadzonej ewaluacji, 
- strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
- opinii Zarządu Województwa Lubelskiego, oraz 
- konsultacji społecznych. 

październik–listopad 2021 r. 

10. Uchwalenie „Strategii Lublin 2030” przez Radę Miasta Lublin listopad–grudzień 2021 r. 
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