
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Departament Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551

e-mail: partycypacja@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, www.um.lublin.eu

Lublin, 23.06.2017 r.

Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin
w przedmiocie projektu zagospodarowania terenu zwanego „Słomiany Rynek” przy

ulicach Kalinowszczyzna i Towarowej.

1. Przedmiot konsultacji społecznych:

Projekt zagospodarowania Słomianego Rynku.

2. Cel konsultacji społecznych:

    Przygotowanie projektu koncepcyjnego z elementami projektu budowlanego dla
    zieleni, nawierzchni, placu zabaw oraz małej architektury dla terenu zwanego
    „Słomiany Rynek”.

3. Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

4. Formy konsultacji społecznych:

1)  przyjmowanie  opinii  i  wniosków na piśmie,  które  należy  przesłać  w  formie
elektronicznej na adres: konsultacje@lublin.eu;

2)  otwartych  spotkań  publicznych  z  mieszkańcami  w  stołówce  Szkoły
Podstawowej nr 10 przy ul. Kalinowszczyzna 70, w dniach:

- 1 lipca 2017 r., godz. 16:00 – 20:00,

- 20 lipca 2017 r.,

- 27 lipca 2017 r.,

- 23 września 2017 r.,

- 20 grudnia 2017 r.

3)  dokładne godziny spotkań w terminach innych  niż  1  lipca  2017 r.  zostaną
podane do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed spotkaniem.

5. Komórka  organizacyjna  Urzędu  Miasta  Lublin  wyznaczona  do
przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Biuro Partycypacji Społecznej
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6. Inne niezbędne informacje:

1)  Wszelkie dodatkowe informacje będą publikowane na stronie www.lublin.eu.

2)  W przypadku potrzeby organizacji dodatkowych form konsultacji informacje na
ten  temat  będą  publikowane  w  sposób  przewidziany  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.

Zastępca Prezydenta

Krzysztof Komorski
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Znak sprawy: 
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