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SPOŁECZNYCH
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O CO PYTALIŚMY?



Przedmiotem konsultacji społecznych była 
wizja współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

Celem konsultacji było zebranie potrzeb, 
pomysłów oraz opinii od mieszkanek i 
mieszkańców Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego w zakresie współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego (22 
gmin i 5 powiatów) przy realizacji wspólnych 
działań we wskazanych obszarach 
tematycznych i planowanej Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego.

  O CO PYTALIŚMY?     

Mapa Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego



KALENDARIUM



start konsultacji społecznych     // 1 kwietnia 2021

przyjmowanie opinii w formie ankiety on-line i na piśmie // 1 kwietnia 2021 do 5 maja 2021

dyżury konsultacyjne w formie telefonicznej    // 12 kwietnia 2021 do 5 maja 2021, w każdy poniedziałek 
i wtorek, w godzinach 8.30-14.00

protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne online   //  20 kwietnia 2021 o godz. 12:00. 

protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne  online   // 12 kwietnia 2021 o godz. 17:00

zakończenie konsultacji społecznych     // 5 maja 2021

  KALENDARIUM     



CO USŁYSZELIŚMY? 



• Do wypełnienia ankiety podeszły 723 osoby.

• Ankietę konsultacyjną wypełniły przede wszystkim osoby zamieszkujące obszar Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego - 78%. Wśród uczestników/uczestniczek konsultacji byli również 
przedstawiciele/przedstawicielki samorządu terytorialnego w obrębie LOM - 9%, przedsiębiorcy 
prowadzący działalność w LOM - 8% oraz reprezentanci/reprezentantki organizacji pozarządowych, np. 
stowarzyszenia działającego w LOM - 5%. 

• W spotkaniach online uczestniczyło 40 osób zamieszkujących różne gminy LOM oraz reprezentujących 
organizacje działające na jego terenie.

   UCZESTNICY     



W ramach konsultacji zebraliśmy:

• opinie dotyczące współpracy między gminami/powiatami; 

• wskazane przykłady współpracy między gminami/powiatami;

• oceny potrzeby współpracy gmin i powiatów w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego na 
rzecz poprawy warunków/sytuacji we wskazanych obszarach;

• oczekiwanie efekty realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego LOM;

• znajomość i skojarzenia z Lubelskim Obszarem Metropolitalnym;

• problemy jakie powinny być rozwiązane w ramach współpracy między gminami/powiatami w  
kategoriach: transport przyjazny środowisku, środowisko i klimat, infrastruktura społeczna, turystyka 
i sport, przedsiębiorczość i rynek pracy, kultura, gospodarka ściekowa i zagospodarowanie 
odpadów, edukacja, cyfryzacja. 

   OPINIE I POMYSŁY   
 



WNIOSKI I REKOMENDACJE 



  WNIOSKI I REKOMENDACJE 
    

• Zebrany materiał będzie stanowił podstawę diagnozy i założeń do stworzenia dokumentu 
strategicznego na przyszłe lata - Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Dodatkowo konsultacje pomogły zweryfikować: co mieszkanki i mieszkańcy 
wiedzą o współpracy ponadlokalnej i jak ją opiniują.

• Wszystkie opinie i uwagi zostały przyjęte do rozpatrzenia i zostaną wzięte pod uwagę w procesie 
przygotowania dokumentu strategicznego dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. 

• Ostateczna wersja dokumentu będzie ponownie poddana konsultacjom społecznym. Na początku 
2022 r. mieszkańcy będą mogli zapoznać się z jej treścią oraz ewentualnie zgłosić swoje uwagi do 
jej zapisów.



CO DALEJ?



• Analizując zebrane w procesie 
konsultacji uwagi i opinie, Biuro 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Urzędu Miasta  Lublin 
przystąpi do opracowania Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego 
Obszaru Metropolitalnego, której 
projekt zostanie przedstawiony na 
początku 2022 r.

  CO DALEJ?     

Logo Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego



OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ



  AKCJA INFORMACYJNA     

Informacja o konsultacjach społecznych została upowszechniona wśród mieszkańców Lubelskiego 
Obszar Metropolitalnego m.in. poprzez:

• publikację informacji o konsultacjach na BIP UM LUBLIN;

• umieszczenie informacji na stronach internetowych wszystkich gmin i powiatów wchodzących w 
skład LOM;

• umieszczenie informacji na profilach facebook wszystkich gmin i powiatów wchodzących w 
skład LOM;

• umieszczenie informacji  o konsultacjach na Fanpage’u Obywatelski Lublin.

• informację mailową skierowaną do lokalnych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych.



INFORMACJE O KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH - URZĄD MIASTA LUBLIN

ORGANIZACJA I REALIZACJA KONSULTACJI:

BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - URZĄD MIASTA LUBLIN

LUBELSKA GRUPA BADAWCZA



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!
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