
Załącznik 

do zarządzenia Nr 1269/2022 

Prezydenta Miasta Łodzi 

 

 

OGLOSZENIE 

 

Prezydent Miasta Łodzi 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji 

Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. 

 

§ 1. 1. Ogłaszam  przeprowadzenie w  terminie  od  dnia  20 czerwca  2022  r. do dnia 

4 lipca 2022 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łodzi, których 

przedmiotem są założenia do aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, 

zwane dalej założeniami do Strategii i stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

2. Celem konsultacji założeń do Strategii jest zebranie propozycji i opinii 

mieszkańców  Miasta Łodzi. 

3. Jako grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie 

pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego, określa się 

mieszkańców Miasta Łodzi. 

 

§ 2. Formularz  konsultacyjny,  który  stanowi  załącznik  Nr  2  do niniejszego 

ogłoszenia  wraz  z założeniami do Strategii, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia, będą dostępne nie później niż od dnia 13 czerwca 2022 r.: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl); 

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl/decydujemy); 

3) w sekretariacie Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 36, parter, w godzinach pracy  

Urzędu Miasta Łodzi; 

4) w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, przy ul. Piotrkowskiej 110, w godzinach 

pracy Urzędu Miasta Łodzi. 

 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach: 

1) dwóch protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych z częścią warsztatową, 

w dniach: 

a) 28.06.2022 r. godz. 17:00-19:00 – otwarte spotkanie dla mieszkańców, w siedzibie 

Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi 

przy  

ul. Tuwima 10,    

b) 30.06.2022 r. godz. 17:00-19:00 – otwarte spotkanie dla mieszkańców w siedzibie Biura 

Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy 

ul. Tuwima 10; 

2) zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, wyłącznie 

na  formularzach konsultacyjnych. 

 

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy złożyć: 

1) drogą elektroniczną na adres: bam@uml.lodz.pl; 

2) osobiście w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, przy ul. Piotrkowskiej 110,  

w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi; 

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=59789&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct
http://www.uml.lodz.pl/decydujemy)%3B
mailto:bam@uml.lodz.pl


 

 

3) osobiście w sekretariacie Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 36, parter, w godzinach pracy 

Urzędu Miasta Łodzi. 

 

§ 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie: 

1) przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji 

i opinii zgłoszonych podczas protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych 

z częścią warsztatową); 

złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 20 czerwca 2022 r.  

i po dniu 4 lipca 2022 r. 


