
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Departament Inwestycji i Rozwoju
plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011

ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, www.um.lublin.eu

BR-RW.671.3.2021 Lublin,  6 października 2021 r.

Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin 

1. Przedmiot konsultacji społecznych: 

Koncepcja zagospodarowania oraz dokumentacji kosztorysowej dla ulic: Szambelańskiej,
Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ulicy Staszica na odcinku pomiędzy 
ul. Zieloną, a Krakowskim Przedmieściem w Lublinie. 

2. Cel konsultacji społecznych:

       Nadrzędnym celem konsultacji społecznych jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami
  i mieszkankami oraz wszelkimi interesariuszami ostatecznej wersji koncepcji 
zagospodarowania wyżej wymienionych ulic.

3. Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 18 października do 2 listopada 2021 roku.

4. Formy konsultacji społecznych:

1) Protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami – 20 października 
2021 godz. 16:00 w sali nr 3 w Ratuszu, plac Łokietka 1. 

2) Przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu. Opinie
należy kierować na adres mail: rewitalizacja@lublin.eu lub pisemnie na adres: Biuro 
Rewitalizacji i Klimatu, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin

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

Biuro Rewitalizacji i Klimatu, adres mail: rewitalizacja@lublin.eu 

6. Inne niezbędne informacje:

1) tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin 
określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami 
Miasta Lublin

                                                                                                             Artur Szymczyk 

                                                                                            Zastępca  Prezydenta Miasta Lublina 
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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