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BR-DW-I.602.4.2019

Lublin, 15.07.2019 r.

Ogłoszenie
Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin

1. Przedmiot konsultacji społecznych:
Przedmiotem konsultacji jest opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania Parku
Nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów.
2. 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.
3. Termin konsultacji społecznych:
Konsultacje społeczne trwają od 30 lipca do 27 września 2019 r.
4. Formy konsultacji społecznych:
1) Spotkanie badawcze połączone ze spacerem z przyrodnikami oraz obserwacją terenu
odbędzie się w dniu 30 lipca w godzinach 17.00 - 20.00, na terenach sportowych przy
osiedlu Łąkowa.
2) 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,od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-14.30 oraz w dniu 18.09.2019 r. w godz. 15.00- 18.00.
3) Przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu
(e-mail: konsultacje@lublin.eu).
4) Wypełnienie formularza online, dostępnego na stronie www.lublin.eu/konsultacje.
5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia
konsultacji społecznych:
Biuro Rewitalizacji
ul. Zana 38 p. 611
20-109 Lublin
tel. 81 466 25 94
6. Inne niezbędne informacje:
Nr dokumentu Mdok: 97965/07/2019
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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
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j
wz. Prezydenta Miasta Lublin
Mariusz Banach
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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