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Zarządzenie Nr VIIII~1/2020
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia .~9...~~~.~'~ .. 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przygotowania dokumentu
pn.: "Strategia rozwoju elektrornobilności dla Miasta Lubartów"

Na podstawie art. 5a ust. I i art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 Uchwały Nr XXIII 19/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubartów
(Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012 r. poz. 1540) zarządzam, co następuje:

§1
l. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lubartów z inicjatywy Burmistrza.
2. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat problemów związanych

z przemieszczaniem się po terenie miasta oraz potrzeb i oczekiwań dotyczących komunikacji
w mieście.

§2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 19.05.2020 r. do 26.05.2020 r. poprzez:

1) wypełnienie ankie~ zamieszczonej na stronie www.lubattow.pl. w zakładce Konsultacje
społeczne oraz dost~pnej w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II
12,21-100 Lubartól' w pokoju 207.

2) przeprowadzenie w ~niu 20 maja 2020 r. w godzinach 17.00-19.00 konferencji online. Link
do konferencji zostanie udostępniony na stronie www.lubartow.pl w zakładce Konsultacje
społeczne. I

3) zgłaszanie uwag i opinii na piśmie na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12,
21-100 Lubartów l oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
konsultacje@um.lub rtow.pl,

§ 3

"Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Lubartów" wyznaczy główne trendy rozwoju

niskoemisyjnego transportu w mieście. Jej wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych

substancji przez pojazdy poruszające się po Lubartowie. Opracowanie strategii jest finansowane

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§4

Wyznaczam WycIział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów
jako komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych.

§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych.

§ 6
I. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.lubartow.pl.
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