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Szanowny Panie, 

 

zwracamy się z prośbą o ponowne ogłoszenie konsultacji społecznych nt. 

przebudowy Al. Racławickich uwzględniające zapewnienie mieszkańcom wygodnego dostępu 

do konsultowanych materiałów, z uwzględnieniem materiałów o planowanej wycince drzew. 

Warunki wygodnego dostępu omówiono poniżej. 

 

Obecnych „konsultacji” ogłoszonych na stronie UM Lublin (zob. Załącznik) nie można 

uznać za konsultacje społeczne, gdyż nie spełniają warunków konsultacji społecznych. 

Ich adresaci mają bowiem bardzo utrudniony dostęp do materiałów, które mieliby 

konsultować, a Urząd Miasta nie uczynił nic, aby im to ułatwić. 

Obecnie, chcąc zapoznać się z materiałem do konsultacji, obywatel musi w godzinach 

pracy udać się osobiście na ul. Zana do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska, gdzie może 

pobrać 32 pliki w formie cyfrowej. 

Ta metoda „udostępniania” mieszkańcom materiałów do „konsultacji” jest nie tylko 

absolutnym anachronizmem w czasach mobilnego dostępu do internetu, ale jest też trudna 

do wytłumaczenia z punktu widzenia standardów partycypacji społecznej stosowanych 

w innych miastach czy postulowanych przez Strategię Rozwoju Lublin 2020. 

 

Biorąc pod uwagę, że: 

 

• obywatel musi obecnie odrywać się od swoich obowiązków zawodowych, aby wziąć 

udział w konsultacjach społecznych, do których ma prawo 

• Urząd Miasta nie zadał sobie najmniejszego trudu, aby to ułatwić 

• wysokie standardy partycypacji społecznej są popularne w innych miastach, takich jak 

Warszawa, Łódź, Gdańska, Poznań, Wrocław 

• od wielu już lat obserwujemy, iż podległe Prezydentowi jednostki Urzędu Miasta 

Lublin najpierw nie stosują standardów konsultacji społecznych (np. ograniczony 

dostęp do materiałów lub informacji o spotkaniach), a potem zrzucają na obywateli 

odpowiedzialność za nie branie w nich udziału 

• omawiana przebudowa dotyczy żywotnej arterii dla całego Lublina 

 

nie wahamy się stwierdzić, że takie działanie nie jest fair wobec mieszkańców 

Lublina. Z jednej strony prosi się ich o konsultacje, ale z drugiej utrudnia dostęp do 

konsultowanych materiałów. 



 

Aby zapewnić wygodny dostęp do konsultowanych materiałów muszą być spełnione 

co najmniej poniższe warunki: 

 

1. Udostępnienie na stronie internetowej konsultowanych materiałów w wygodnej Udostępnienie na stronie internetowej konsultowanych materiałów w wygodnej Udostępnienie na stronie internetowej konsultowanych materiałów w wygodnej Udostępnienie na stronie internetowej konsultowanych materiałów w wygodnej 

formie.formie.formie.formie.  

Chodzi o to, aby adresat konsultacji miał udostępnione tylko materiały istotne dla wyrażenia 

przez niego opinii lub mógł je łatwo wyodrębnić z pozostałych. Powinny więc być one 

zrozumiale oznaczone. Wśród 32 plików, które można dostać 

w Wydziale Ochrony Środowiska mieszkańcowi Lublina może być trudno wyszukać te, które 

może zaopiniować. Ponadto cyfrowa forma tych materiałów nie powinna nastręczać 

trudności technicznych (np. nie powinny to być wielowarstwowe pdf-y, które trudno 

otworzyć i przeglądać). 

    

2. Najwcześniej tydzień po zamieszczeniu ww matNajwcześniej tydzień po zamieszczeniu ww matNajwcześniej tydzień po zamieszczeniu ww matNajwcześniej tydzień po zamieszczeniu ww materiałów zorganizowanie dwóch eriałów zorganizowanie dwóch eriałów zorganizowanie dwóch eriałów zorganizowanie dwóch 

publicznych spotkań (w godzinach pracy i po 17.00) w celu wyjaśnienia mieszkańcom publicznych spotkań (w godzinach pracy i po 17.00) w celu wyjaśnienia mieszkańcom publicznych spotkań (w godzinach pracy i po 17.00) w celu wyjaśnienia mieszkańcom publicznych spotkań (w godzinach pracy i po 17.00) w celu wyjaśnienia mieszkańcom 

znaczenia zamieszczonych materiałów i odpowiedzi na wszystkie pytania.znaczenia zamieszczonych materiałów i odpowiedzi na wszystkie pytania.znaczenia zamieszczonych materiałów i odpowiedzi na wszystkie pytania.znaczenia zamieszczonych materiałów i odpowiedzi na wszystkie pytania.   

Materiały planistyczne są trudne do zrozumienia dla laików, ale każdy zrozumie efekty ich 

realizacji. Dlatego wszystko powinno być mieszkańcom tak wyjaśnione, aby mieli pełny 

ogląd zmian ich otoczenia, które proponuje samorząd i mogli się nich odnieść. 

 

               Z poważaniem 
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Jan Kamiński 
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Do wiadomości: 

Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, wojewoda@lublin.uw.gov.pl 

Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa lubelskiego, marszalek@lubelskie.pl 

Pani Joanna Żytkowska – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, 

joanna.zytkowska@lublin.eu 

Pan Zdzisław Strycharz – Koordynator projektu „Rewitalizacj Doliny Bystrzycy”, 

zdzislaw.strycharz@lublin.eu 

Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, srodowisko@lublin.eu 

Pani Hanna Pawlikowska - Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, maz@lublin.eu 

Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, 

komunalna@lublin.eu 

Redakcja „Kuriera Lubelskiego”, redakcja@kurierlubelski.pl  

Redakcja „Dziennika Wschodniego”, redakcja@dziennikwschodni.pl  

Redakcja „Gazety w Lublinie”, redakcja@lublin.agora.pl 

 



 

 

Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik –––– omawiana treść ogłoszenia omawiana treść ogłoszenia omawiana treść ogłoszenia omawiana treść ogłoszenia konsultacji ze strony UM Lublinie ze strony: 

http://lublin.eu/komunikaty/konsultacje-spoleczne-przebudowa-al-raclawickich-ul-

lipowej-i-ul-poniatowskiego,757,74,1.html  

 

 

Konsultacje społeczne - przebudowa Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego 

 

18.05.2016 

 

Od 20 maja ruszają konsultacje społeczne w sprawie planowanej przebudowy 

Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania 

z ul. Lipową i ul. Poniatowskiego. Składanie uwag i wniosków w formie pisemnej, 

elektronicznej i ustnej możliwe jest do 9 czerwca w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta Lublin, ul. Zana 38 lub na adres srodowisko@lublin.eu. 

 

Zarząd Dróg i Mostów zawnioskował o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Al. Racławickich od Ronda Honorowych 

Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od 

Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności , ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do 

skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania 

z ul. Filaretów i ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania 

z ul. Narutowicza w Lublinie. 

 

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i złożyć uwagi oraz 

wnioski w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w terminie od 20 maja 2016 do 

9 czerwca 2016 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Zana 38, 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 (tel. 81 466 26 36) lub za 

pośrednictwem adresu srodowisko@lublin.eu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone 

przed wydaniem decyzji. 


