
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI ZMIANY PROGRAMU 

STRATEGICZNEGO ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

 W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu zmiany Programu 

Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego, na podstawie art. 41 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2096), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.), podmioty je organizujące przygotowują 

sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz 

podają je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

Marszałek Województwa Lubelskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w 

opracowywaniu dokumentów. 

 

ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI 

 

 Konsultacje społeczne projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju 

Transportu Województwa Lubelskiego, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, odbyły się w dniach od 6 października 2017 r. do 11 listopada 2017 r. 

Informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych podano do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej Województwa Lubelskiego, pod adresem: 

http://www.lubelskie.pl/ Urząd Marszałkowski/ Ogłoszenia i komunikaty  oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/ 

w zakładce „Ochrona środowiska – Zawiadomienia i obwieszczenia” oraz w dzienniku  

o zasięgu regionalnym na obszarze województwa lubelskiego. Do udziału w konsultacjach 

społecznych zaproszeni byli wszyscy zainteresowani, w tym samorządy, partnerzy społeczni 

i gospodarczy oraz osoby prywatne. Dokumenty konsultacyjne dostępne były w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego w Departamencie Polityki Transportowej i Drogownictwa, oraz na 

stronie internetowej.  

 

http://www.lubelskie.pl/


Wszelkie uwagi i wnioski można było zgłaszać w terminie 35 dni od dnia podania ogłoszenia 

do publicznej wiadomości, tj. do dnia 11 listopada 2017 r.: 

1) w formie pisemnej na w/w adres Departamentu Polityki Transportowej  

i Drogownictwa; 

2) ustnie do protokołu w w/w siedzibie Departamentu Polityki Transportowej  

i Drogownictwa; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  

2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: transport@lubelskie.pl. 

 Ponadto w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie konsultacyjne w dniu 

8 listopada 2017 r. w którym uczestniczyło 11 osób.  

W ramach trwania konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag.  

 

 

 


