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Działając na podstawie art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju ( Dz.U. 2021 poz. 1057) oraz Uchwały nr XXXl214/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia  

10 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów 

na lata 2021-2035 przekłada się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju 

Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 – 2035 (dalej Strategia).  

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 1057), 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372),  

 Uchwała nr XXXl214/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035. 

Cel konsultacji:  

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i propozycji 

mieszkańców miasta Lubartowa sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych  

i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do projektu Strategii. 

Termin konsultacji społecznych:  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 18.10.2021 r. do 22.11.2021 r. 

Forma prowadzonych konsultacji społecznych: 

Uwagi do projektu Strategii można było zgłaszać w terminie od 18.10.2021 r. do 22.11.2021 r. 

poprzez: 

 formularz uwag - dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, który 

można przesłać na adres mailowy: konsultacje@umlubartow.pl, pocztą na adres: Urząd 

Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub dostarczyć do Biura Obsługi 

Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, 

 formularz uwag on-line (w formacie pdf/doc) - dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców 

 formularz elektroniczny pod adresem: https://forms.gle/ZE3K2v1rgRjkkFN79 

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu zaplanowano spotkanie 25 października 

2021 r. natomiast 4 listopada 2021 r. o godzinie 16.00 odbyło się dodatkowe spotkanie on-line  

z mieszkańcami i interesariuszami Strategii.  



Przebieg konsultacji społecznych: 

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag został umieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Lubartowa.   

Interesariuszy poinformowano o terminie i miejscu wyłożenia projektu Strategii do publicznego 

wglądu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.  

Pismem z dnia 22 października 2021 r. zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego na podstawie art. 10f ust. 2 Ustawy marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 1372) o zaopiniowanie Strategii pod kątem sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji  

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 

strategii rozwoju województwa. Ww. organ podjął Uchwałę Nr CCCXIV/5522/2021 z dnia 23 

listopada 2021 r. z rekomendacjami przedstawionymi w dalszej części sprawozdania.  

Zgłoszone uwagi, opinie propozycje zmian: 

W terminie konsultacji społecznych wpłynęło kilka uwag i rekomendacji dotyczących projektu 

Strategii.   

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia uwag i rekomendacji zgłoszonych przez ograny 

opiniujące wskazane powyżej oraz poziom uwzględnienia uwag interesariuszy Strategii. 



Lp. 
Podmiot zgłaszający/ 

forma zgłoszonej uwagi  
Treść uwagi Sposób uwzględnienia Uzasadnienie  

1 

Mieszkaniec miasta 

Lubartowa za pomocą 

elektronicznego 

formularza zgłaszania 

uwag  

Zgłoszenie do projektu Strategii działań: 

„Budowa nawierzchni na ulicy Kazimierza Wielkiego, 

Budowa przejścia nad torami – okolice Alei 

Zwycięstwa” 

Nie uwzględniono  

Projekt Strategii wyznacza 

kierunki działań, w którym 

powinno podążać miasto 

bez wyznaczenia 

szczegółowych działań.  

Realizacja działania jest 

ujęta w kierunkach działań:  

- Bieżąca modernizacja 

dróg miejskich 

- Budowa nowych połączeń 

komunikacyjnych w 

ramach celu operacyjnego 

1.1 Wzmocnienie 

dostępności 

komunikacyjnej 

2 

Mieszkaniec miasta 

Lubartowa za pomocą 

formularza papierowego 

dostarczonego 

bezpośrednio do Urzędu 

Miasta  

 

 

W ramach zgłoszonych uwag zostały przedłożone 

wnioski dotyczące zgłaszanych postulatów do budżetu 

miasta w latach 2014-2018. 

Częściowo  

Dokonano analizy 

przedłożonego materiału.  

W związku z faktem, iż 

projekt Strategii wyznacza 

kierunki działań, w którym 

powinno podążać miasto 



bez wyznaczenia 

szczegółowych działań 

dokonano analizy czy 

przedstawione postulaty 

mają odzwierciedlenie w 

wyznaczonych kierunkach 

działań.  

3 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w formie 

załącznika do Uchwały 

Nr CCCXIV/5522/2021 

z dnia 23 listopada 2021 

r. 

Przedstawienie na rysunku modelu struktury 

funkcjonalno – przestrzennej Gminy Miasta Lubartów 

pasm rozwoju określonych w części tekstowej oraz 

określenie ich funkcji wiodącej. 

Uwzględniono w całości  Strona 50 Strategii 

4 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w formie 

załącznika do Uchwały 

Nr CCCXIV/5522/2021 

z dnia 23 listopada 2021 

r. 

Zdefiniowanie zasad zagospodarowania przestrzennego, 

służących kształtowaniu poszczególnych elementów 

struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz 

minimalizowaniu kolizji i konfliktów przestrzennych, w 

tym odniesieniu do: 

- obszarów zabudowy z uwzględnieniem różnych 

funkcji terenów (mieszkaniowa, usługowa, 

przemysłowa),  

- obszarów o znaczących walorach przyrodniczych  

Uwzględniono w całości Strategia 51-51 Strategii 



i kulturowych, w tym w aspekcie ich ochrony  

i możliwości wykorzystania turystycznego  

i rekreacyjnego, układu komunikacyjnego, w tym  

w zakresie wzmacniania powiązań transportowych  

 


