ZARZ1\DZENIE Nr501~ NIII/20
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia
wrzesnia 2020 r.

1

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Lodzi konsuItacji spolecznych
"Jaki Ogr6d Botaniczny w Lodzi?".
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 4 pkt 2, § 15 i § 17 ust. 1 Zasad i trybu
prowadzenia konsultacj i spolecznych w miescie Lodzi, stanowi,!cych zal'!cznik do uchwaly
Nr XX/786/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi (Dz. Urz. Woj.
L6dzkiego poz. 1636)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ l. l. Zarz'!dzam przeprowadzenie z mieszkailcami miasta Lodzi konsultacj i
spolecznych "Jaki Ogr6d Botaniczny w Lodzi?", zwanych dalej konsultacjami, w terminie
okreslonym w ogloszeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6re stanowi zal,!cznik
do niniej szego zarz,!dzenia.
2. Przedmiotem konsultacji s,! zagadnienia dotycz'!ce rozwoju Ogrodu Botanicznego
w Lodzi.
3. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotycz'!cych przedmiotu
konsultacj i, kt6ry zostal okreslony w ust. 1.
§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu
Srodowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi.

Ksztaltowania

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu
Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi.
§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Ma\go'r,zat/MOSKWA-WODNICKA
<.::,_~"f Wiceprezydent Miasta

Zal'!cznik
do zarz,!dzenia Nr 5011 /VIIII20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A wrzesnia 2020 r.

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych "Jaki Ogrod Botaniczny w Lodzi?"
§ 1. 1. Oglaszam przeprowadzenie w terminie od dnia 10 wrzesnia 2020 r. do dnia
2 pazdziemika 2020 r. do godz. 23 59 , konsultacji spolecznych z mieszkancami Miasta Lodzi,
ktorych przedmiotem s,! zagadnienia dotycz'!ce rozwoju Ogrodu Botanicznego w Lodzi.
2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotycz'!cych przedmiotu
konsultacji, ktory zostal okreslony w ust. 1.
3.1ako grupy interesariuszy, ktorych uczestnictwo w konsultacjach jest szczegolnie
poz'!dane z punktu widzenia tematyki konsultacj i i interesu publicznego, okresla siy
mieszkancow miasta Lodzi, ktorzy korzystaj,! z oferty Ogrodu Botanicznego w Lodzi,
mieszkancow ktorzy s,! zainteresowani przyrod,! w Lodzi oraz mieszkancow zamieszkuj,!cych
w s,!siedztwie Ogrodu Botanicznego w Lodzi.

§ 2. Formularz konsultacyjny stanowi,!cy zal'!cznik do ogloszenia bydzie dostypny
do pobrania nie pozniej niz w dniu 2 wrzesnia 2020 r.:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
2) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi (www.lodz.pl).

1)

2)

3)

4)

5)

§ 3. Konsultacje zostan,! przeprowadzone w formach:
protokolowanego publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkancami, ktore odbydzie
siy w dniu 12 wrzesnia 2020 r. w godz. od 15 00 do 16 00 w altanie Ogrodu Botanicznego
w Lodzi przy wejsciu od strony ul. Retkinskiej;
zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drog,! elektroniczn,!, na formularzu
konsultacyjnym, ktory mozna przekazac:
a) drog,! elektroniczn,! na adres: wks@uml.lodz.pl lub poprzez wypelnienie formularza
na stronie www.vox.uml.lodz.pl.
b) drog,! korespondencyjn,! na adres: Wydzial Ksztaltowania Srodowiska
w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 113,
90-430 Lodz,
c) bezposrednio w Lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami Urzydu Miasta Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejscie od pasazu Schillera);
dyzuru konsultacyjnego, ktory odbydzie siy przy wejsciach do Ogrodu Botanicznego
w Lodzi od strony ul. Retkinskiej oraz od ul. Krzemienieckiej w dniu 12 wrzesnia 2020 r.
w godz. od 1600 do 18 00 ;
protokolowanego warsztatu konsultacyjnego z eks~ertami, ktory odbydzie siy w dniu
17 wrzesnia 2020 r. w godz. od 16 00 do 18 0 w siedzibie Miej skiej Pracowni
Urbanistycznej w Lodzi przy al. Kosciuszki 19;
protokolowanego spotkania konsultacyjnego online, ktore odbydzie siy w dniu
15 wrzesnia 2020 r. w godz. od 17 00 do 1900 , do ktorego link dostypny bydzie na stronie
www.lodz.pl.

§ 4. Nie bydCl rozpatrywane propozycje i opinie:
1) przekazane w innej formie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyjCltkiem propozycji

i opinii zgloszonych do protokolu podczas protokolowanego publicznego spotkania
konsultacyjnego z mieszkancami, zgloszonych podczas dyzurow konsultacyjnych oraz
protokolowanego spotkania konsultacyjnego online);
2) zlozone na formularzu konsultacyjnym z datCl wplywu przed 10 wrzesnia 2020 r. alba po
2 pazdziemika 2020 r.

Zah}cznik
do ogloszenia
Prezydenta Miasta Lodzi

FORMULARZ KONSULTACYJNY
"Jaki Ogrod Botaniczny w Lodzi?"
1. Czy byleS/-as / bywasz w Ogrodzie Botanicznym w Lodzi?

D tak
D nie
*jesli "tak" przejdz do pytania nr 2
jesli "nie" przejdz do pytania nr 4

2. Jak cz~sto bywasz w Ogrodzie Botanicznym w Lodzi?
D kilka razy w roku
D raz w miesi,!cu
D raz w tygodniu
D kilka razy w tygodniu
3. Z ktorego wejscia do Ogrodu Botanicznego w Lodzi najcz~sciej korzystasz?
D od ul. Retkinskiej
D od ul. Krzemienieckiej
D od ul. Hufcowej
D nie korzystam z wejsc do Ogrodu
4. Jak oceniasz dost~pnosc/ jakosc informacji 0 ofercie Ogrodu Botanicznego w Lodzi?
D bardzo do brze
D dobrze
D srednio
D zle
D bardzo zle
5. W jaki sposob dowiadujesz si~ 0 ofercie Ogrodu Botanicznego w Lodzi?
D od rodziny lub znajomych
D z gazet
D z radia
D z telewizji
D z medi6w spolecznosciowych
D ze strony intemetowej Ogrodu Botanicznego
D z ogloszen wisz,!cych na Ogrodzie Botanicznym
D nie docieraj,! do mnie informacje na temat oferty Ogrodu Botanicznego
D nie wiem / nie pamiytam

6. Jezeli nie bywasz w Ogrodzie Botanicznym w Lodzi, to jaki jest tego pow6d?

7. Co spowodowalo, ze zdecydowaleS/-as si~ na wizyt~ w Ogrodzie Botanicznym
w Lodzi?
*mozna wskazac wiycej niz jedn,! odpowiedz
D roslinnosc
D spok6j / mozliwosc odpoczynku
D zbiomiki wodne
D sciezki dydaktyczne
D wystawy
D skansen
D zwiedzanie z przewodnikiem
D warsztaty dla dzieci i mlodziezy
D plac zabaw
D mozliwosc skorzystania z ogniska
D imprezy i wydarzenia
D zadne z powyzszych / nie dotyczy
Dinne Gakie?): .................................................................................................... .

8. Czego, wedlug Ciebie, brakuje w Ogrodzie Botanicznym w Lodzi?
*mozna wskazac wiycej niz jedn,! odpowiedz
D wiykszej ilosci r6znych gatunk6w roslin
D mozliwosci zakupu roslin
D atrakcyjnej oferty edukacyjnej, w tym warsztat6w
D miejsc dla dzieci
D kawiami
D restauracj i
D toalet
D informacji na temat juz istniej,!cej oferty Ogrodu
D wygodniejszego rozmieszczenia wejsc do Ogrodu
D lepszego oznaczenia wej SC do Ogrodu
D zadne z powyzszych
Dinne Gakie?): .................................................................................................... .

9. Co Twoim zdaniem naleZy zrobic/ zmienic aby Ogr6d Botaniczny w Lodzi byl
bardziej atrakcyjny w przyszlosci ?

10. lone uwagi i opinie

Dzi~kujemy

za udzial w konsultacjach. Tw6j glos

si~

Iiczy!

