
  
 
 
  

Konsultacje społeczne – Strategia Lublin 2030 
 

Zestawienie zawierające opinie/uwagi wyrażane poprzez Q&A 
dotyczące projektu dokumentu Strategii Lublin 2030 wraz ze 

sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko 
podczas wysłuchania publicznego 
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Wysłuchanie publiczne – konsultacje projektu Strategii Lublin 2030 – dzień pierwszy (09.12.2021 r.) 

Brak pytań lub komentarzy w serwisach YouTube oraz Facebook. 

Wysłuchanie publiczne – konsultacje projektu Strategii Lublin 2030 – dzień drugi (10.12.2021 r.) 

Brak pytań lub komentarzy w serwisie Facebook. 
 
Pytania i komentarze z serwisu YouTube: 
 Kriss Crow: Kiedy zostanie upublicznione rozliczenie finansowe Strategii Lublin 2030? 
 Kriss Crow: Czy jako twórcy strategii analizowano strategię porównywalnych do Lublina miast ta-

kich jak Białystok i Rzeszów? 
 Kriss Crow: Czy inspiracja strategiami zachodnich miast było połączone z konsultacjami z włoda-

rzami tych miast? Jeżeli tak to z jakimi miastami? 
 Kriss Crow: Kiedy którykolwiek z Szanownych Prelegentów był w Białymstoku? 
 
Pytania i komentarze przygotowane przez Wykonawcę: 
 Gdzie w strategii odnajdziemy ludzi młodych i ich potrzeby? 
 Jak została wdrożona poprzednia strategia? Jak mamy się zastanawiać nad nową skoro nie wiemy 

czy stara została zrealizowana? 
 Czy będzie dostępne jakieś streszczenie Strategii Lublin 2030 – krótsze i napisane bardziej „po 

ludzku”? 
 Jakie inne dokumenty strategiczne były inspiracją dla Strategii Lublin 2030? 
 Skąd wybór akurat takich obszarów rozwojowych? 
 Kto decydował i na jakiej podstawie, że konkretne tematy znajdą się razem w obszarze rozwojo-

wym? 
 Jakie są kolejne kroki po tych konsultacjach? 

Wysłuchanie publiczne – konsultacje projektu Strategii Lublin 2030 – dzień trzeci (11.12.2021 r.) 

Brak pytań lub komentarzy w serwisach YouTube oraz Facebook. 
 
Pytania i komentarze przygotowane przez Wykonawcę: 
 Czy ta „Strategia” ma cokolwiek wspólnego z ustaleniami „szczytów klimatycznych”? 
 Co Państwo sądzą o zapisywaniu w strategiach przeciwieństw, np. w Strategii Lublin 2030 zapi-

sano: stawiamy na zrównoważony transport, ale budujemy obwodnice, podłączenia do TEN-T? 
 Jednocześnie chciałbym zapytać o ocenę wskaźników w przypadku budowy dróg – podłączeń do 

TEN-T – nie ma żadnego wskaźnika monitoringowego. Natomiast np. w zakresie ruchu rowero-
wego, wskaźnikiem jest liczba infrastruktury rowerowej. Nie poziom ruchu. 

 
Odpowiedzi na powyższe pytania były udzielane podczas wysłuchania publicznego, a ich zapis 

został ujęty w dokumencie pt. „Informacja o przebiegu wysłuchania publicznego w ramach kon-
sultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływa-

nia na środowisko” 
  



 
 

 

 

Urząd Miasta Lublin 
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości 

Plac Litewski 1, 20–080 Lublin 
tel.: 81 466 25 00 

e-mail: biznes@lublin.eu 
2030@lublin.eu 

www.2030.lublin.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowany jest 
przez Gminę Lublin w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez 
mieszkańców” zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności ‒ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014‒2020 
oraz z budżetu państwa. 
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