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Konsultacje społeczne Strategii Lublin 
2030 – przyszłość kształtuje się dziś 
Zgłaszanie uwag mieszkańców do 20 grudnia 2021 
roku.  

Z końcem 2021 r. upływa okres obowiązywania 
aktualnej strategii rozwoju Lublina. Do sformułowania 
wizji rozwoju miasta w 10-letniej perspektywie zostali 
zaangażowani mieszkańcy.  

W ramach tych działań 1-2 grudnia br. odbyły się debaty publiczne, na których omawiano 
główne obszary rozwojowe miasta w perspektywie roku 2030. W debacie tematycznej 
poświęconej Lublinowi metropolitalnemu panelistką była dr Dagmara Kociuba z Katedry 
Gospodarki Przestrzennej UMCS, opiekun SKNP, liderka Tematycznej Grupy Roboczej 
„Metropolia”.  
 

Kolejnym etapem konsultacji społecznych projektu było wysłuchanie publiczne, które odbyło 
się w formule on-line w dniach 9, 10 i 11 grudnia.  
 

Uwagi do projektu Strategii można zgłaszać do 20 grudnia 2021 roku. 
 

Szczegółowe informacje:  
https://lublin.eu/biznes-i-nauka/aktualnosci/trwaja-konsultacje-projektu-nowej-
strategii-rozwoju-miasta,1136,791,1.html 
 

Link do projektu Strategii Lublin 2030: 
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/biznes/aktualnosci/konsultacje_spoleczne_ii_etap/202
1.11.15_strategia_lublin_2030.pdf 
 

Dokument Strategii Lublin 2030 został opracowany w ramach projektu "Wymyślmy wspólnie 
Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030", wyłonionego w 
konkursie „Human Smart Cities”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, 
finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
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Prawo miejscowe 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin 

❖ O ponownym (II) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II - dla obszaru I-F – rejon 
al. Kraśnickiej, ul. Kieleckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt 
zmiany planu wraz z prognozą udostępniony będzie w dniach od 20 grudnia 2021r. do 
14 stycznia 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, 
Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1206a, jak również na 
stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce 
planowanie przestrzenne (link: https://bip.lublin.eu/strategia-i-
planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/2021/) 

 

Ostatnie aktywności SKNP„SmartCity” 

• Inwentaryzacja przyrodniczo-urbanistyczna w Pszczelej Woli w ramach projektu Green 

Human Space – 19 października 2021r. 
         link: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,sknp-smartcity-w-projekcie-green-human-space,108533.chtm  

• Wykład Konrada Pucka na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lublinie w ramach ,,Projekt 

akademickość’’ – 22 listopada 2021r.  

• Warsztaty ,,Żywa przestrzeń miejska’’ w szkołach partnerskich UMCS – 30 listopada, 8 

grudnia, 10 grudnia 2021r. 
         linki: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,sknp-smartcity-na-warsztatach-w-belzycach,110058.chtm;     
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,sknp-smartcity-na-warsztatach-w-szkolach-partnerskich-umcs,110599.chtm  
 

Zachęcamy do dalszego śledzenia działalności naszego 

Koła!!! 
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