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RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania Parku 
Nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów.

Cel konsultacji społecznych:

Celem  konsultacji  społecznych  jest  opracowanie,  z  uwzględnieniem  opinii  i  potrzeb
mieszkańców i użytkowników, koncepcji zagospodarowania terenu Parku Nadrzecznego
w Lublinie wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów. 

1) Rozpoznanie terenu i grup interesariuszy z szerokim otwarciem na opinie społeczne,

2)  Rozpoznanie  potrzeb  poszczególnych  grup  interesariuszy  i  zoptymalizowanie
rozwiązań projektowych w koncepcji,

3)  Zaproponowanie  zindywidualizowanych  rozwiązań,  adekwatnych  do  unikatowego
środowiska  przyrodniczego  miejsca  lokalizacji,  z  uwzględnieniem  założeń  i  zapisów
ogólnej  „Koncepcji  programu  Rewitalizacji  i  zagospodarowania  doliny  rzeki  Bystrzycy
w Lublinie” opracowanej w 2016 r.

Podsumowanie – informacje o przebiegu konsultacji:

czas trwania konsultacji:

Konsultacje społeczne trwały od 30 lipca do 27 września 2019 r.

formy konsultacji:

1. Spotkanie badawcze w dniu 30 lipca 2019 r., zmierzające do rozpoznania sposobów
korzystania z przestrzeni oraz wyłonienia grup interesariuszy z prezentacją wstępnych
założeń koncepcji projektowej,

2. Spacery z przyrodnikami i obserwacje terenu, zmierzające do rozpoznania wartości
przyrodniczych  miejsca  i  wielofunkcyjności  obszarów  objętych  opracowaniem
koncepcyjnym,

3. Wywiady fokusowe z jednorodnymi grupami interesu np. wędkarzami, rowerzystami
itp.,

4. Spotkania  specjalistyczne  z  operatorami  i  gospodarzami  poszczególnych  części
terenu  i  infrastruktury  znajdującej  się  na  terenie  opracowania:  Regionalny  Zarząd
Gospodarki Wodnej w Lublinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie, 
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5. Spotkania  ze  specjalistami  i  autorytetami  związanymi  z  poszczególnymi
zagadnieniami związanymi z  projektem: 
- Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL,
-  Porozumienie Rowerowe.

6. Udostępnienie roboczej wersji koncepcji projektowej do wglądu w miejscu  publicznym
w okresie 16 września do 27 września 2019 r.,
- wersji cyfrowej na www.lublin.eu/konsultacje
- wersji papierowej w Biurze Rewitalizacji przy ul. Zana 38 p. 611,

7. Przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu 
(e-mail: konsultacje@lublin.eu),

8. Wypełnienie formularza online, dostępnego na stronie www.lublin.eu/konsultacje,
9. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne roboczej wersji koncepcji w dniu 27

września,  definiujące  wartości  wniesione przez  opiniodawców i  ich  przełożenie  na
końcowy kształt rozwiązań projektowych.

prowadzona akcja promocyjna/informacyjna:

Przeprowadzono:

1) Akcję rozklejania plakatów informujących o konsultacjach w lipcu 2019 r. na terenie
opracowania  oraz  terenach  sąsiadujących  dzielnic  mieszkaniowych  oraz  ogródków
działkowych;

2) Informację  drogą mailową  skierowaną do  podmiotów pozarządowych,  Rad Dzielnic
Wrotków i Zemborzyce, potencjalnych grup interesów oraz poszczególnych wydziałów
i przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin;

3) Internetową akcję informacyjną na stronach Urzędu Miasta Lublin, odpowiednio przez
Biuro Rewitalizacji oraz Biuro Partycypacji Urzędu Miasta Lublin.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji – podsumowanie zgłoszonych opinii:

Status rozpatrzenia uwagi Liczba uwag wg statusu

uwzględniono / opinia przyjęta 2

uwzględniono częściowo/opinia przyjęta częściowo 8

nie uwzględniono/opinia odrzucona 0

opinia poza przedmiotem konsultacji 1

inne 0

Razem: 11
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