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Szanowny PanSzanowny PanSzanowny PanSzanowny Pan    

Krzysztof śukKrzysztof śukKrzysztof śukKrzysztof śuk    

Prezydent Miasta LublinPrezydent Miasta LublinPrezydent Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin    
    

Dotyczy: Sposobu udostępniania informacji publicznych przez Urząd Miasta Lublin, oraz realizacji Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

  

Szanowny Panie Prezydencie! 
 

W nawiązaniu do hasła „Lublin – Miasto w Dialogu” zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian w 

sposobie udostępniania informacji publicznych przez Urząd Miasta Lublin, w tym w sprawie realizacji 

wymogów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

1.1.1.1.    

Wymagane przez ustawę wyłoŜenia do publicznego wglądu projektów dokumentów planistycznych 

realizowane są w Urzędzie Miasta Lublin poprzez wyłoŜenie w dni robocze w godzinach porannych, co 

uniemoŜliwia wgląd w projekty osobom pracującym, a nieposiadającym dostępu do Internetu. [Np: w 

przypadku Górek Czechowskich - Projekty Projekty Projekty Projekty zmiany planu oraz zmiany studium zmiany planu oraz zmiany studium zmiany planu oraz zmiany studium zmiany planu oraz zmiany studium (...)(...)(...)(...)    udostępnione będą w udostępnione będą w udostępnione będą w udostępnione będą w 

dniach od 29 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.dniach od 29 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.dniach od 29 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.dniach od 29 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.    w godzinach 9°°do 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, w godzinach 9°°do 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, w godzinach 9°°do 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, w godzinach 9°°do 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, 

Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój 1206, sala konferencyjna (...)]Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój 1206, sala konferencyjna (...)]Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój 1206, sala konferencyjna (...)]Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój 1206, sala konferencyjna (...)]    

Proponujemy zmianę organizacji trybu wyłoŜenia i wyznaczenie miejsca w UM Lublin, w którym dokumenty 

planistyczne dostępne będą w godzinach popołudniowych, tak by kaŜdy mógł się z nimi zapoznać. 

2222....    

Wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusje publiczne nad 

proponowanymi w planach rozwiązaniami odbywają się w dni robocze, w godzinach porannych, co 

uniemoŜliwia uczestnictwo z nich osobom pracującym. [Np.: w przypadku Górek Czechowskich - Dyskusja Dyskusja Dyskusja Dyskusja 

publiczna publiczna publiczna publiczna (...)(...)(...)(...)    odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. o godzinieodbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. o godzinieodbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. o godzinieodbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. o godzinie    13°°w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Pl. 13°°w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Pl. 13°°w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Pl. 13°°w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Pl. 

Króla Władysława Łokietka 1, IIKróla Władysława Łokietka 1, IIKróla Władysława Łokietka 1, IIKróla Władysława Łokietka 1, II piętro,sala 24. piętro,sala 24. piętro,sala 24. piętro,sala 24.]    

Wnioskujemy o organizację wszelkich dyskusji nad dokumentami planistycznymi a takŜe innych publicznych 

spotkań w waŜnych dla mieszkańców sprawach w godzinach popołudniowych, najwcześniej o 17:00. 

Ze względu na rangę przytaczanych w przykładach dokumentów planistycznych w rejonie Górek 

Czechowskich, wnioskujemy o zmianę godziny publicznej dyskusji w dniu 20 kwietnia 2011, na godzinę 

popołudniową. 

3333....    

Jako pozytywne obecne od niedawna wyłoŜenia dokumentów takŜe w formie elektronicznej, w specjalnej 

zakładce na stronie UM Lublin. JednakŜe zwracamy uwagę na małą czytelność i przystępność sposobu 

udostępnienia. Jako przykład załączamy skany analogicznych informacji z BIP UM Lublin i UM Kraków. 

 

Jesteśmy przekonani, Ŝe wprowadzenie powyŜszych zmian przyczyni się znacząco do zwiększenia 

udziału mieszkańców w Ŝyciu publicznym i będzie waŜnym krokiem w kierunku budowania „Miasta w 

Dialogu”. 

Z powaŜaniem 

  

 

Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 

W załączeniu: 

1. - Skan BIP UM Lublin z informacją o wyłoŜeniu planu (http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=164316) 

2. - Skan BIP UM Kraków z analogiczną informacją (www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=21310&sub_dok_id=21310) 

 

Do wiadomości otrzymuje: 

----    Pani ElŜbieta MatuszakPani ElŜbieta MatuszakPani ElŜbieta MatuszakPani ElŜbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin 

 



1. 1. 1. 1. ---- Skan BIP UM Lublin z informacją o wyłoŜeniu planu ( Skan BIP UM Lublin z informacją o wyłoŜeniu planu ( Skan BIP UM Lublin z informacją o wyłoŜeniu planu ( Skan BIP UM Lublin z informacją o wyłoŜeniu planu (http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=164316http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=164316http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=164316http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=164316))))    

 

 
 

 

2. 2. 2. 2. ---- Skan BIP UM Kraków z analogiczną informacją ( Skan BIP UM Kraków z analogiczną informacją ( Skan BIP UM Kraków z analogiczną informacją ( Skan BIP UM Kraków z analogiczną informacją (www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=21310&swww.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=21310&swww.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=21310&swww.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=21310&sub_dok_id=21310ub_dok_id=21310ub_dok_id=21310ub_dok_id=21310))))    

 
 


