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O CO PYTALIŚMY?



Konsultacje społeczne dotyczyły projektu Strategii 

rozwoju elektromobilności w Lublinie, którego 

głównym celem jest stworzenie warunków dla 

rozwoju elektromobilności w mieście. 

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii, 

uwag i wniosków do opracowanego projektu 

Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie.

Projekt pn. Strategia rozwoju elektromobilności 

w Lublinie sfinansowano ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach programu GEPARD II – transport 

niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju 

elektromobilności.

Tekst umieść w dwóch kolumnach

O CO PYTALIŚMY?



KALENDARIUM



start konsultacji społecznych     // 30 listopada 2020 r.

dyżur konsultacyjny    // 10 grudnia 2020 r. (czwartek) godz. 08:00-14:30 

przesyłanie uwag, wniosków i opinii mailowo     // od 30 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

zakończenie konsultacji społecznych     // 14 grudnia 2020 r.

KALENDARIUM



Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało opublikowane na stronach 
https://lublin.eu/ oraz https://bip.lublin.eu/

Tekst umieść w dwóch kolumnach

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

https://lublin.eu/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/konsultacje-spoleczne/2020/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-w-lublinie,28,27821,2.html


Ogłoszenia prasowe o trwających konsultacjach społecznych zostały opublikowane w lokalnej prasie –

w Kurierze Lubelskim (wydanie z dn. 08.12.2020 r.) 

oraz w Dzienniku Wschodnim (wydanie z dn. 10.12.2020 r.).

Tekst umieść w dwóch kolumnach

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w Kurierze Lubelskim 

(wydanie z dn. 08.12.2020 r.)

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w Dzienniku Wschodnim 

(wydanie z dn. 10.12.2020 r.)



Informacje prasowe o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie.

Tekst umieść w dwóch kolumnach

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH



Informacje prasowe o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie.

Tekst umieść w dwóch kolumnach

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH



AKCJA INFORMACYJNA

 https://www.dziennikwschodni.pl/moto/za-cztery-lata-w-lublinie-ma-byc-3-tys-pojazdow-elektrycznych,n,1000279331.html

 https://lajf.info/startuja-konsultacje-rozwoju-elektromobilnosci-w-lublinie/

 https://expresslubelski.pl/startuja-konsultacje-rozwoju-elektromobilnosci-w-lublinie-zglos-uwagi-i-opinie/

 https://expresslubelski.pl/startuja-konsultacje-rozwoju-elektromobilnosci-w-lublinie-zglos-uwagi-i-opinie/

 https://www.lublin24.pl/wiadomosci/rozwoj-elektromobilnosci-w-lublinie-konsutlacje-spoleczne-rozpoczete/CmdqlXxaqbsf3RYojwix

https://www.dziennikwschodni.pl/moto/za-cztery-lata-w-lublinie-ma-byc-3-tys-pojazdow-elektrycznych,n,1000279331.html
https://lajf.info/startuja-konsultacje-rozwoju-elektromobilnosci-w-lublinie/
https://expresslubelski.pl/startuja-konsultacje-rozwoju-elektromobilnosci-w-lublinie-zglos-uwagi-i-opinie/
https://expresslubelski.pl/startuja-konsultacje-rozwoju-elektromobilnosci-w-lublinie-zglos-uwagi-i-opinie/
https://www.lublin24.pl/wiadomosci/rozwoj-elektromobilnosci-w-lublinie-konsutlacje-spoleczne-rozpoczete/CmdqlXxaqbsf3RYojwix


CO USŁYSZELIŚMY? 



W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło 

35 opinii, wniosków i uwag, z których:

 29 - uwzględniono,

 4 - uwzględniono częściowo,

 2 - nie uwzględniono.

OPINIE I POMYSŁY



Uwagi, opinie i wnioski dotyczyły:

 aktualizacji danych liczbowych oraz zakresu 

planowanych inwestycji,

 zniesienia przywilejów dla pojazdów 

elektrycznych,

 uzupełnienia projektu Strategii o dane 

dotyczące Lubelskiego Obszaru 

Metropolitalnego (LOM),

 uzupełnienia projektu Strategii o działania 

dotyczące rozwoju komunikacji rowerowej 

i UTO,

 umieszczenia słowniczka skrótów 

w dokumencie.

OPINIE I POMYSŁY



CO DALEJ?



Projekt Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie 

w styczniu 2021 r. zostanie przesłany do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Lublinie, zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii 

rozwoju elektromobilności w Lublinie zostanie 

przedstawiony Radzie Miasta w pierwszym półroczu 2021 r.

Informacje o uchwałach Rady Miasta Lublin umieszczane 

są w BIP pod adresem internetowym:

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/

CO DALEJ?

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/


INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

URZĄD MIASTA LUBLIN

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ



DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH



ZAŁĄCZNIK DO

RAPORTU Z KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH
30 listopada 2020 r. – 14 grudnia 2020 r.

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU 

ELEKTROMOBILNOŚCI W LUBLINIE


