
Organizacje pozarzqdowe: 1 

Prezydent Miasta lodzi, 
Hanna Zdanowska 

ul. Piotrkowska 104 

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji spolecznych 

Na podstawie Reg~~laminu Konsultacji Spolecznych (uchwala Rady Miejskiej LXIV11357113 
z dnia 12 czerwca 2013 roku) zwracamy siq z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji 
spolecznych dotyczqcych umiejscowienia stacji dokujqcych systemu roweru publicznego 
przy okreslonych przez U M l  parametrach tj, odlegIoSci pomiqdzy stacjami i gqstosci stacji 
na lkmA2. Konsultacje powinny bye przeprowadzone w oparciu o konkretnie wskazane 
przez Urzqd Miasta Lodzi miejsca oraz umoiliwiac mieszkancom wskazanie obszarow 
(bez dokladnej lokalizacji) gdzie stacje powinny byc umiejscowione oraz uwzglqdniad 
umiejscowienie stacji tylko na terenach bqdqcych w~asnosciq Miasta lub bqdgcych w jego 
wladaniu. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii, oczekiwan i pomyslow mieszkancow 
dotyczqcych rozmieszczenia I wielkosci stacji systemu roweru publicznego. 

Przedmiotem konsultac.ii jest ustalen~e oczekiwanego przez qieszkaricow zaslqgu i s - 
1 I >  gqstosci systemu roweru publicznego. , * I  
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Proponowanv termin: 17 - 30 marca 201 4 roku (+I- 7 dni) 
Proponowanv czas trwania konsultacii; minimum 2 tygodnie 
Pro~onowane formv konsultac~i: 

1) spotkanie z mieszkancami miasta lodzi, umoiliwiajqce wyraienie opinii oraz 
skiadanie propozycji i opinii do protokolu; 

2) warsztaty dla mieszkancow miasta lodzi, z ktorych bqdzie sporzqdzony 
protokoi zawierajqcy zgloszone opinie i propozycje, umoiliwiajqce zdobycie 
wiedzy na temat konsultowanego przedsiqwziqcia i wypracowanie rozwiqzan; 

3) zbieranie opinii lub propozycji na pismie, w tym drogq elektronicznq, z 
mozliwosciq wykorzystania formularza konsultacyjnego. 

Uzasadnienie: realizacja zadania z budietu obywatelskiego jakim jest 
wprowadzenie systemu roweru publicznego, wymaga konsultacji z mieszkancami zarowno 
zasiqgu systemu jak i jego gqstosci - gdyi to mieszkancy majq z tego systemu korzystac. 
Rower publiczny moze byc elementem systemu transportowego miasta i przyczynic siq do 
realizacji zapisow, podpisanej przez prezydent Zdanowskq, Karty Brukselskiej - ale 
nastqpi to tylko jeSli mieszkaricy (potencjalni utytkownicy) bqdq mieli realny wplyw na 
rozmieszczenie i wielkoSC poszczegdlnych stacji dokujqcych. 
0 zainteresowaniu mieszkaricow systemem roweru publicznego moie swiadczyc 
chociaiby fakt, ze w giosowaniu na to zadanie budzetu obywatelskiego, swoje poparcie 
wyrazilo ponad 8000 osob. Za przeprowadzeniem konsultacji spoiecznych w rzeczonym 
zakresie wypowiedzieli siq takie radni Rady Miejskiej w todzi - wyraiajqc swoje 
stanowisko na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2014 roku. 
Rozpoczqte w dniu 13 lutego 2014 roku przez Zarzqd Drog i Transportu zbieranie opinii nt 
lokalizacji stacji roweru publicznego (i trwajqce do 28 lutego do godziny 23.29) nie 
spelniajq wymogow prawa miejscowego jakim jest Regulamin Konsultacji Spojecznych. 

Dlatego zwracamy siq z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji spoiecznych we 
wnioskowanym temacie. 
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Proponowanv termin: 17 - 30 marca 201 4 roku (+I- 7 dni) 
Proponowanv czas trwania konsultacii: minimum 2 tygodnie 
Proponowane formv konsultacji: 

1) spotkanie z mieszkancami miasta lodzi,  umoiliwiajqce wyratenie opinii oraz 
skladanie propozycji i opinii do protokolu; 

2) warsztaty dla mieszkancow miasta lodzi ,  z ktorych bedzie sporzqdzony 
protokol zawierajqcy zgloszone opinie i propozycje, ~~moil iwiajqce zdobycie 
wiedzy na temat konsultowanego przedsiewziecia i wypracowanie rozwiqzan; 

3) zbieranie opinii lub propozycji na pibmie, w tym drogq elektronicznq, z 
moiliwosciq wykorzystania formularza konsultacyjnego. 

Uzasadnienie: realizacja zadania z budietu obywatelskiego jakim jest 
wprowadzenie systemu roweru publicznego, wymaga konsultacji z mieszkancami zarowno 
zasiegu systemu jak i jego gqstosci - gdy i  to mieszkancy majq z tego systemu korzystac. 
Rower publiczny moie bye elementem systemu transportowego miasta i przyczynic siq do 
realizacji zapisow, podpisanej przez prezydent Zdanowskq, Karty Brukselskiej - ale 
nastqpi to tylko jesli mieszkancy (potencjalni uiytkownicy) bqdq mieli realny wplyw na 
rozmieszczenie i wielkosk poszczegolnych stacji dokujqcych. 
0 zainteresowaniu mieszkancow systemem roweru publicznego moie swiadczyc 
chociaiby fakt, i e  w glosowaniu na to zadanie budietu obywatelskiego, swoje poparcie 
wyrazilo ponad 8000 osob. Za przeprowadzeniem konsultacji spolecznych w rzeczonym 
zakresie wypowiedzieli siq takie radni Rady Miejskiej w lodz i  - wyraiajqc swoje 
stanowisko na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2014 roku. 

Rozpoczete w dniu 13 lutego 2014 roku przez Zarzqd Drog i Transportu zbieranie opinii nt 
lokalizacji stacji roweru publicznego (i trwajqce do 28 lutego do godziny 23.29) nie 
spelniajq wymogow prawa miejscowego jakim jest Regulamin Konsultacji Spolecznych. 

Dlatego zwracamy siq z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji spolecznych we 
wnioskowanym temacie. 
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Organizacje pozarzqdowe: I 

Prezydent Miasta Codzi, 

31bfk4 Hanna Zdanowska 
ul. Piotrkowska 104 

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji spolecznych 

Na podstawie Regulaminu Konsultacji Spolecznych (uchwala Rady Miejskiej LXIV/1357/13 
z dnia 12 czerwca 201 3 roku) zwracamy siq z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji 
spolecznych dotyczqcych umiejscowienia stacji dokujqcych systemu roweru publicznego 
przy okreslonych przez UMC parametrach tj. odleglosci pomiqdzy stacjami i gqstosci stacji 
na 1 kmA2. Konsultacje powinny byc przeprowadzone w oparciu o konkretnie wskazane 
przez Urzqd Miasta Codzi miejsca oraz umozliwiaC mieszkancom wskazanie obszarow 
(bez dokladnej lokalizacji) gdzie stacje powinny by6 umiejscowione oraz uwzglqdniaC 
umiejscowienie stacji tylko na terenach bqdqcych wlasnosciq Miasta lub bqdqcych w jego 
wladaniu. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii, oczekiwan i pomyslow mieszkancow 
dotyczqcych rozrr~ieszczenia i wielkosci stacji systemu roweru publicznego. 

Przedmiotem konsultacj jest ustalenie oczekiwanego przez ~es2kancow;  zasiqgu i . ). 
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