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Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin

1. Przedmiot konsultacji społecznych:

Projekt  koncepcyjny  zagospodarowania  terenu budowy  w  pełni  zadaszonego
wielofunkcyjnego obiektu  sportowo - rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie pomiędzy rzeką Bystrzycą, a
ulicami: Przeskok, Ciepłą i Krochmalną w Lublinie.

2. Cel konsultacji społecznych:

Celem konsultacji społecznych jest:

1) przedstawienie  projektu  koncepcyjnego  zagospodarowania  terenu,  w  tym  w
szczególności  terenów  zielonych,  rekreacyjnych  i  nadrzecznych,  a  także  koncepcji
rozwiązań  dotyczących obiektów  kubaturowych  (w  pełni  zadaszonego
wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego oraz
obiektów  towarzyszących)  w  zakresie  lokalizacji  obiektów,  ich  funkcji,  rozwiązań
geometrycznych, technicznych, układu infrastruktury podstawowej i towarzyszącej oraz
zieleni

2) zebranie  opinii  i  uwag  do  istniejących  już  w  dokumentacji  propozycji  rozwiązań
projektowych

3) wypracowanie ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu, w
tym  w  szczególności  terenów  zielonych,  rekreacyjnych  i  nadrzecznych,  a  także
koncepcji  rozwiązań  dotyczących obiektów  kubaturowych  w  zakresie  lokalizacji
obiektów oraz układu infrastruktury podstawowej i towarzyszącej oraz zieleni

3. Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 1 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022r.

4. Formy konsultacji społecznych:

1) protokołowane  otwarte  spotkanie  konsultacyjne  z  Mieszkańcami  1  grudnia  2022r.,
godz. 17.00,  spotykamy się w budynku Ratusza przy placu Władysława Łokietka 1 w
Lublinie w sali Nr 2.

2) przyjmowanie  opinii  na  piśmie,  w  tym  poprzez  internet  oraz  ustnie  do  protokołu,
przesyłanym  na  adres  konsultacje@lublin.eu,  z  wykorzystaniem  załączonego
formularza;

5. Komórka  organizacyjna  Urzędu  Miasta  Lublin  wyznaczona  do  przeprowadzenia
konsultacji społecznych:
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Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Podwale 3, 20-117 Lublin, p. 239, 20-117 Lublin, 81
466 2400, inwestycje@lublin.eu

oraz 

Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Jana Gilasa 3, p. 107, 20-108 Lublin, 81 466 2554,
partycypacja@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  2017r.
w sprawie  trybu  i zasad  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  Mieszkańcami
Miasta Lublin

2) w przypadku potrzeby tłumaczenia na Polski  Język Migowy na spotkaniu 1 grudnia
2022r.,  prosimy  o  zgłoszenie  jej  do  29  listopada  2022r.  do  Biura  Partycypacji
Społecznej: 81 466 2554,  konsultacje@lublin.eu

3) z uwagi na fakt, iż wielofunkcyjny obiekt  sportowo - rekreacyjny z funkcją stadionu
żużlowego,  podlega  rygorystycznym  regułom  projektowania,  między  innymi  w
zakresie  funkcji  obiektu  i  rozwiązań  technicznych,  w  szczególności  wymogom
federacji sportowych posiadających szczególne wymagania dla organizacji zawodów,
co powoduje ograniczenie swobody kształtowania rozwiązań projektowych, rozmowy w
ramach  konsultacji  będą  dotyczyć  obszarów  z  zakresu  rozwiązań  dotyczących
zagospodarowania terenu, w tym w szczególności terenów zielonych, rekreacyjnych i
nadrzecznych,  a  w  zakresie  obiektów  kubaturowych  (w  pełni  zadaszonego
wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego oraz
obiektów  towarzyszących),  obszarów  z  zakresu  rozwiązań  dotyczących  lokalizacji
obiektów, układu infrastruktury podstawowej i towarzyszącej oraz zieleni

4) w załączniku znajduje się projekt koncepcyjny oraz jego wizualizacje.

Artur Szymczyk

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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