
Prezydent Miasta Lublin

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 1930, fax: +48 81 466 1931
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP,www.um.lublin.eu

WSP-SS-IV.042.1.3.2020 Lublin, dnia 8 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 
kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia 

do projektu Strategii Lublin 2030 oraz projektu Strategii Lublin 2030

uzupełnienie do ogłoszenia z dnia 14 maja 2021 r.
w zakresie II etapu konsultacji społecznych

1. Przedmiot konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne są prowadzone w dwóch etapach:

Etap I:
Kierunki rozwoju Gminy Lublin, stanowiące założenia do projektu dokumentu Strategii Lublin
2030, zawarte w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych.

Etap II:
Projekt dokumentu Strategii  Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na
środowisko dla projektu strategii.

2. Cel konsultacji społecznych

Nadrzędnym  celem  konsultacji  społecznych  jest  wypracowanie  wspólnie  z  mieszkańcami
i mieszkankami oraz wszelkimi interesariuszami ostatecznej wersji projektu Strategii Lublina
2030.

Celami szczegółowymi są:
• Celem I etapu konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców i mieszkanek Lu-

blina oraz wszelkich interesariuszy miasta Lublin, uwag i opinii na temat zaproponowa-
nych kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu dokumentu
Strategii  Lublin 2030, zawartych w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup
Roboczych.

• Celem II etapu konsultacji  społecznych jest zebranie od mieszkańców i mieszkanek
Lublina oraz wszelkich interesariuszy miasta Lublin, uwag do przedstawionego projek-
tu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko
dla projektu strategii.

3. Termin konsultacji społecznych

Etap I:
Od dnia 14 maja do dnia 23 czerwca 2021 r.

Etap II:
Od dnia 15 listopada do dnia 20 grudnia 2021 r.
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4. Sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych

Etap I:
1) Otwarte spotkanie konsultacyjne on-line z zapisami na stronie Urzędu Miasta Lublin: 

• 21 maja, godzina 17:00–20:00, Akademickość,
• 24 maja, godzina 17:00–20:00, Sport,
• 25 maja, godzina 17:00–20:00, Dobre sąsiedztwo,
• 26 maja, godzina 17:00–20:00, Metropolia,
• 28 maja, godzina 17:00–20:00, Urbanistyka i mobilność miejska,
• 28 maja, godzina 12:00–14:00, Jaka przyszłość Lublina? (spotkanie dla młodzieży),
• 1 czerwca, godzina 17:00–20:00, Inteligentna i zrównoważona gospodarka,
• 7 czerwca, godzina 17:00–20:00, Turystyka,
• 8 czerwca, godzina 17:00–20:00, Kultura i przemysły kreatywne,
• 9 czerwca, godzina 17:00–20:00, Partycypacja i współrządzenie,
• 10 czerwca, godzina 17:00–20:00, Miasto społecznie wrażliwe,
• 11 czerwca, godzina 17:00–20:00, Edukacja,
• 15 czerwca, godzina 17:00–20:00, Miasto zielone,
• 21 czerwca, godzina 17:00–20:00, spotkanie z radnymi Rad Dzielnic;

2) Dyżur konsultacyjny w postaci mobilnych punktów konsultacyjnych:
• 22 maja godz. 10:00–13:00, Zalew Zemborzycki, teren obok placu zabaw ośrodka MO-

SiR,
• 22 maja, godz.14.00–17.00, Park Ludowy, plac przy fontannie,
• 1 czerwca, 12:00–15:00, Ogród Saski, wejście do Parku od Alei Racławickich,
• 2 czerwca, godz. 12.00–15.00, Plac Litewski,
• 7 czerwca, godz. 13.30–16.30, Centrum Spotkań Kultur, na placu przed budynkiem,
• 8 czerwca,  godz. 12.00–15.00, Wąwóz  Kalinowszczyzna,  teren  przy  placu  zabaw

w wąwozie między ul. Ruckemana i ul. Okrzei,
• 9 czerwca, godz. 12.00–15.00, Most Lutosławskiego (Most Kultury),
• 10 czerwca, godz. 12.00–15.00, Skwer przed Chatką Żaka i Parkiem Akademickim,
• 11 czerwca, godz. 12.00–15.00, Wąwóz im. Jana Pawła II, teren obok altany,
• 15 czerwca, godz. 12.00–15.00, teren obok siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawo-

wej nr 16 przy ul. Poturzyńska 2;
3) Ankieta konsultacyjna dostępna na stronie www.2030.lublin.eu w terminie od dnia 14 maja

do dnia 23 czerwca 2021 r.;
4) Organizacja  dla  lokalnych  partnerów społecznych  i  gospodarczych,  ciał  opiniodawczo-

doradczych Prezydenta Miasta Lublin spotkań branżowych;
5) Organizacja spotkania konsultacyjnego dla radnych Rady Miasta Lublin oraz członków Za-

rządów Rad Dzielnic;
6) Terminy spotkań określonych w punktach 4 i 5 oraz ewentualne zmiany terminów z punk-

tów 1 i 2 będą zamieszczone na stronie internetowej www.2030.lublin.eu;
7) Przyjmowanie uwag i opinii na piśmie od komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin,

jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, ciał opiniodawczo-doradczych Prezydenta Mia-
sta Lublin oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Uwagi i  opinie można składać
w następujący sposób:
• pisemnie na adres: Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lu-

blin,
• pisemnie na adres: 2030@lublin.eu.
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Etap II:
1) Spotkania otwarte w formie debat;
2) Spotkania otwarte w formie wysłuchania publicznego;
3) Przyjmowanie uwag za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, dostępnego na

stronie  www.2030.lublin.eu oraz w wersji  drukowanej w Biurach Obsługi  Mieszkańców,
w terminie od dnia 15 listopada do dnia 20 grudnia 2021 r.; Uwagi można składać w nastę-
pujący sposób:
• wypełniając formularz w formie online,
• przesyłając wypełniony i podpisany formularz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Mia-

sta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin,
• przesyłając wypełniony i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub pod-

pisem zaufanym formularz na adres e-mail: 2030@lublin.eu;
4) Opiniowanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania

na środowisko dla projektu strategii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Lublinie zostanie przeprowadzone pisemnie;

5) Opiniowanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania
na środowisko dla projektu strategii przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitar-
nego w Lublinie zostanie przeprowadzone pisemnie;

6) Opiniowanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania
na  środowisko  dla  projektu  strategii  przez  Zarząd  Województwa  Lubelskiego  zostanie
przeprowadzone pisemnie;

7) Konsultacje  z  właściwym Dyrektorem Regionalnego  Zarządu Gospodarki  Wodnej  Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przeprowadzone pisemnie po-
przez przekazanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziały-
wania na środowisko dla projektu strategii;

8) Konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami zostaną przeprowadzone pisemnie po-
przez przekazanie projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziały-
wania na środowisko dla projektu strategii.

9) Organizacja  spotkania  konsultacyjnego  dla  radnych  Rady  Miasta  Lublin  oraz  dla Rad
Dzielnic;

10) Terminy spotkań określonych w punktach 1, 2 i 9 oraz ewentualne zmiany terminów będą
zamieszczone na stronie internetowej www.2030.lublin.eu.

5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych:

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin, e-mail: 2030@lublin.eu.

6. Inne niezbędne informacje

1) Szczegółowy harmonogram prowadzonych konsultacji społecznych opublikowany jest na
stronie: www.2030.lublin.eu;

2) Materiały  informacyjne  stanowiące  przedmiot  konsultacji  dostępne  są  na  stronie:
www.2030.lublin.eu;

3) Uchwała nr 861/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030 oraz
określenia szczegółowego trybu i  harmonogramu opracowania projektu strategii,  w tym
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trybu konsultacji. Więcej informacji o projekcie „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyj-
nie  tworzymy  inteligentną  Strategię  Lublin  2030”  dostępna  jest  na  stronie:
www.2030.lublin.eu.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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