
PROJEKT

Uchwała Nr ......./......./2010
Rady Miasta Lublin

z dnia ..................... 2010 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 

Preambuła

Uznając  celowość  jawności  działania  organów  samorządu  terytorialnego  oraz 
doceniając  potrzebę  upowszechniania  w społeczeństwie  znajomości  procedur  dotyczących 
udziału  w  podejmowaniu  decyzji,  dotyczących  istotnych  spraw  społeczności  lokalnej, 
posiadania do nich swobodnego dostępu, a także wiedzy, jak z nich korzystać, uwzględniając 
normy wyrażone w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącym prawa mieszkańców 
do  konsultowania  wszelkich  ważnych  dla  gminy  spraw,  inicjując  niniejszą  uchwałą  cykl 
aktów prawa miejscowego w zakresie szerokich konsultacji społecznych na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 15 i art 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

gminy Lublin, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 
gminy, zwanych dalej „konsultacjami”.

§ 2
Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.

§ 3
Konsultacje  przeprowadza  się  w  sprawach  ważnych  dla  mieszkańców  miasta.  Celem 
konsultacji jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności o planowanym projekcie 
bądź inwestycji miejskiej, zebranie jej opinii i uwag, a także wybór optymalnego rozwiązania, 
uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji.

§ 4
1. Obowiązkowym konsultacjom podlegają następujące projekty:

1) programy  rozwoju  (strategii)  miasta,  zarówno  cząstkowe  (branżowe)  jak  i 
zintegrowane,

2) projekty,  co  do  których  obowiązek  konsultowania  wynika  z  powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych.



2. Konsultacjom  można  poddawać  projekty  innych  zamierzeń  gospodarczych  i 
legislacyjnych, zwane dalej „projektami”.

§ 5
1. Konsultacje  prowadzi  się  w  początkowej  fazie  przygotowywania  projektu,  kiedy 
możliwe są zarówno wszystkie warianty jego realizacji, jak i odstąpienie od projektu. 
2. Do  informacji  o  projekcie,  istotnych  dla  procesu  podejmowania  decyzji,  należy 
umożliwić  bezpłatny  wgląd,  niezwłocznie  po  ich  wytworzeniu.  W  szczególności 
udostępnieniu  podlegają  pełne  informacje  o  miejscu,  charakterystyce  fizycznej  i 
technicznej  przedsięwzięcia  oraz  proponowanych  wariantach  jego  realizacji.  Celem 
zapewnienia, aby informacje te mogły być zrozumiałe dla osób niebędących specjalistami 
w danej dziedzinie, udostępnia się je w postaci streszczeń w języku niespecjalistycznym. 
Obwieszczenia o przystąpieniu do konsultacji oraz informacje o przedmiocie konsultacji 
należy  formułować  w  sposób  przystępny,  ograniczając  do  niezbędnego  zakresu 
specjalistyczną terminologię prawniczą i techniczną.
3. Jeżeli  planowana jest  zmiana lub aktualizacja  projektu,  przeprowadza się ponowne 
konsultacje.

§ 6
W konsultacjach biorą udział jako interesariusze:
1) mieszkańcy  osiedla,  dzielnicy  lub  całej  Gminy  Lublin,  na  terenie  których  będzie 

zlokalizowany projekt, 
2) mieszkańcy osiedla lub dzielnicy, na które projekt będzie oddziaływać,
3) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie ich działalności statutowej,
4) inne osoby fizyczne i prawne, jeżeli jest prawdopodobieństwo, że dany projekt będzie 

na nie oddziaływać. 

§ 7
Decyzje  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  podejmuje  Prezydent  Miasta  Lublin  w 
formie zarządzenia.

§ 8
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić: 

1) Prezydent bądź Zastępca Prezydenta, 
2) Przewodniczący Rady Miasta,
3) Komisja Rady Miasta,
4) Klub Radnych,
5) grupa co najmniej 3 radnych,
6) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 
7) Rada Organizacji Pozarządowych lub do czasu jej utworzenia 10 organizacji 
pozarządowych  i  podmiotów  wymienionych  w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,
8) inwestor bądź realizator projektu,
9) Rada Dzielnicy lub Osiedla, 
10) grupa  co  najmniej  300  mieszkańców  Miasta  Lublin  posiadających  czynne 
prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.

§ 9
 Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zawiera:



1) określenie przedmiotu konsultacji,
2) wstępną analizę interesariuszy konsultacji,
3) propozycję terminu konsultacji,
4) propozycję harmonogramu i miejsca prowadzenia konsultacji,
5) propozycję formy konsultacji,
6) uzasadnienie.

1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Miasta Lublin 
oprócz wymagań określonych w ust. 1 zawiera ponadto:

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu,
2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona,  nazwiska,  adresy, 
numery PESEL i podpisy.

2. Prezydent  Miasta  Lublin  rozpatruje  wniosek,  uwzględniając  koszty  proponowanej 
formy  konsultacji,  istotność  przedmiotu  konsultacji  dla  społeczności  lokalnej  oraz 
zasadność  proponowanego  sposobu  konsultacji.  O  sposobie  rozpatrzenia  wniosku  w 
formie zarządzenia wraz z uzasadnieniem Prezydent Miasta Lublin rozstrzyga w drodze 
zarządzenia, którego odpis wraz z uzasadnieniem przesyła wnioskodawcom w terminie 
nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10
Koszty  konsultacji  pokrywane  są  z  budżetu  Miasta  Lublin,  z  wyjątkiem  konsultacji 
prowadzonych  na  wniosek  inwestora,  które  finansowane  są  przez  podmiot  zgłaszający 
wniosek o konsultacje. 

§ 11
 Konsultacje  składają  się  co  najmniej  z  dwóch  etapów,  poprzedzonych  wstępną  analizą 
określającą potencjalnych interesariuszy konsultacji.

1. Pierwszy  etap  to  etap  informowania  potencjalnych  interesariuszy  o  projekcie, 
przeprowadzony  w  sposób   umożliwiający  interesariuszom  konsultacji  dogłębne 
zrozumienie przedmiotu konsultacji i możliwych rozwiązań.
2. Drugim etapem jest etap składania wniosków i uwag do przedmiotu konsultacji. 
Wnioski i uwagi można składać zarówno pisemnie, jak i w formie elektronicznej, a w 
przypadku debat, spotkań czy uruchomionej infolinii – również w formie ustnej.
3. Konsultacje prowadzone są w co najmniej dwóch z następujących form:

1) otwarte spotkania informacyjne, wyjaśniające przedmiot i tryb konsultacji,
2) spotkania, umożliwiające składanie wniosków i uwag,
3) internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta 
Lublin,
4) warsztaty  projektowe,  umożliwiające  interesariuszom  zdobycie  wiedzy  na 
temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań,
5) badania  ankietowe  i  sondażowe  w  formie  papierowej,  telefonicznej, 
elektronicznej i bezpośredniej,
6) inne  formy,  zapewniające  szeroki  dostęp  do  uczestnictwa  w konsultacjach, 
zwłaszcza formy uwzględniające użycie technik informatycznych.

5. Formułę i tryb konsultacji proponuje Wnioskodawca.
6. Wnioskodawca konsultacji może powołać zespół ekspertów.
7. Wnioskodawca  konsultacji  może  zaproponować  podmiot  zewnętrzny  do 
przeprowadzenia konsultacji.
8. Konsultacje trwają nie krócej niż 21 dni i powinny być rozłożone na kilka spotkań. 
9. Jeżeli konsultacje odbywają się w dni powszednie, mogą zaczynać się nie wcześniej 
niż o godz. 17:30 i nie później niż o godz. 19:00.



10. W celu określenia optymalnego kanału komunikacji zaleca się, aby wybrane 
formy  konsultacji  uwzględniały  wyniki  wstępnej  analizy  określającej  potencjalnych 
interesariuszy. 
11. Prezydent  Miasta  Lublin  zapewnia  odpowiednią  opiekę  merytoryczną  i 
organizacyjną nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia. 
12. Prezydent  może  powierzyć  przeprowadzenie  konsultacji  właściwym 
wydziałom  w  Urzędzie  Miasta  Lublin,  Miejskiej  Radzie  Działalności  Pożytku 
Publicznego lub niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu. Przy realizacji konsultacji dla 
inwestycji  o  randze  dzielnicowej  lub  osiedlowej  zalecane  jest  powierzenie  ich 
przeprowadzenia przedstawicielom właściwej Rady Dzielnicy lub Osiedla.
13. Konsultacje  wymagające  specjalistycznej  wiedzy  prowadzi  się  z  udziałem 
ekspertów w danej dziedzinie.

§ 12
Prezydent Miasta Lublin w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-
konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego 
skład mogą wejść przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych, a także eksperci z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu.

§ 13
Urząd Miasta Lublin prowadzi i utrzymuje specjalną zakładkę na stronie internetowej Urzędu 
Miasta na temat konsultacji. 
Zakładka ta zawiera co najmniej:

1) ogłoszenia o wszystkich złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji,
2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,
3) zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji, 
4) jasne i zwięzłe wytłumaczenie przedmiotu konsultacji,
5) szczegółowe informacje o przedmiocie, terminie, miejscu i formie konsultacji,
6) dokumentację  związaną  z  prowadzonymi  konsultacjami,  w  tym:  wszelkie 

opracowania,  projekty,  wizualizacje  i  inne  materiały  odnoszące  się  do  tematu 
konsultacji, 

7) sprawozdania  z  przeprowadzonych  konsultacji,  wraz  ze  wszystkimi  wnioskami  i 
uwagami zgłoszonymi w trakcie konsultacji, a także stanowisko Prezydenta wraz z 
uzasadnieniem, 

8) plan inwestycji i projektów miejskich sporządzony na podstawie Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego i innych dokumentów strategicznych Gminy Lublin wraz z informacją 
o znaczeniu danej inwestycji lub projektu dla rozwoju miasta oraz o rodzaju i stopniu 
wpływu projektu na dany obszar,

9) projekty uchwał prawa miejscowego, 
10) forum dyskusyjne, wymagające rejestracji użytkowników. 

§ 14
 Konsultacje poprzedza się akcją informacyjną.

1. Publikowana  informacja  o  rozpoczęciu  konsultacji  zawiera  przede  wszystkim 
informacje o: przedmiocie konsultacji, terminie wszczęcia i zakresie konsultacji, formie i 
trybie konsultacji,  możliwości udziału mieszkańców, pełnym harmonogramie i miejscu 
konsultacji, rodzaju udostępnionych informacji i miejscu, gdzie wyłożono te informacje 
do wglądu, oraz o władzy publicznej, do której należy zgłaszać wnioski w określonym 
terminie.



2. Informowanie  o  konsultacjach  odbywa  się  zgodnie  z  regułą  bezpośredniości,  przy 
czym właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin odpowiedzialne są za to, 
by informacje skutecznie dotarły do potencjalnych interesariuszy.  Dostęp do informacji 
powinien być możliwy dla każdego, kto mógłby wziąć udział w procesie konsultacyjnym. 
3. Potencjalni  interesariusze są  informowani  w  sposób  zarówno  publiczny,  jak  i 
indywidualny. W tym celu wykorzystuje się następujące kanały informacyjne:

1) ogłoszenia  na  tablicach  informacyjnych  Urzędu  Miasta  Lublin  i  jego 
Wydziałów,
2) strona internetowa Urzędu Miasta Lublin,
3) bezpośrednie informowanie interesariuszy o projektach,
4) ogólnodostępne media lokalne,
5) internetowe serwisy informacyjne i fora dyskusyjne,
6) biblioteki i inne instytucje publiczne,
7) lista  mailingowa  zarejestrowanych  użytkowników  forum  internetowego 
Urzędu Miasta, poświęconego konsultacjom,
8) ogłoszenia na przystankach komunikacji miejskiej,
9) inne sposoby informowania, zapewniające szeroki dostęp społeczny.

4. W celu  weryfikacji  skuteczności  wybranych  kanałów informacyjnych  prowadzenia 
konsultacji przeprowadzać się ocenę sposobu informowania i prowadzenia konsultacji na 
podstawie opinii interesariuszy, wyrażonej w trakcie konsultacji i po ich zakończeniu.
5. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 14 
dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 15
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz miasta.

§ 16
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów, biorących udział w 
konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

§ 17
Konsultacje przeprowadzone niezgodnie z uchwałą wymagają ponownego przeprowadzenia.

§ 18
Prezydent  Miasta  Lublin  raz  do  roku  przedstawia  przed  Radą  Miasta  raport  z  realizacji  
konsultacji.

§19
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§20
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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