
Konsultacje społeczne projektu Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 

 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 1555VI/11  

Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 5 grudnia 2011 r. 

  

OGŁOSZENIE  
Prezydent Miasta Łodzi 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych  
projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+ 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 20 grudnia 2011 r. do dnia 22 
stycznia 2012 r. w formie:  
 
1) trzech otwartych spotkań z zainteresowanymi z wykorzystaniem metody pracy 
warsztatowej: 

• 5 stycznia 2012 r., godz. 17:00-20:00, miejsce: Duża Sala Obrad UMŁ  (ul. 
Piotrkowska 104), 
Temat: Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, wizja i główne cele rozwoju. 

• 13 stycznia 2012 r., godz. 17:00-20:00, miejsce: Duża Sala Obrad UMŁ (ul. 
Piotrkowska 104), 
Temat: Łódź otwarta na świat - pełne gospodarcze wykorzystanie potencjału 
infrastrukturalnego miasta związanego z centralnym położeniem metropolii łódzkiej 
na mapie Polski i Europy. 

• 14 stycznia 2012 r., godz. 10:00-13:00, miejsce: Duża Sala Obrad UMŁ(ul. 
Piotrkowska 104), 
Temat: Łódź zadbana, atrakcyjna i aktywna - poprawa jakości przestrzeni publicznej 
oraz wzrost poziomu kapitału społecznego i kulturowego miasta. 

2) przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, także 
drogą elektroniczną, który będzie dostępny: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym 
http://bip.uml.lodz.pl/,  

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl (wejście przez baner 
„Konsultacje społeczne"), 

• w sekretariacie Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i 
Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, pok. 3,  



• w furtkach miejskich zlokalizowanych w siedzibach centrów obsługi mieszkańców: 
Łódź-Bałuty (ul. Zachodnia 47), Łódź-Górna (Al. Politechniki 32), Łódź-Polesie (ul. 
Krzemieniecka 2B), Łódź-Śródmieście (ul. Piotrkowska 153), Łódź-Widzew(Al. 
Piłsudskiego 100, pok. 18),  

• podczas otwartych spotkań z zainteresowanymi. 

Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta 2020+ udostępniony będzie: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym 
http://bip.uml.lodz.pl/, 

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (wejście przez baner „Konsultacje 
społeczne" lub przez link: www.uml.lodz.pl/miasto/strategia), 

• w sekretariacie Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategiii 
Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, pok. 3  

• podczas otwartych spotkań z zainteresowanymi. 

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać: 

• do sekretariatu Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy, ul. Piotrkowska 113, pok. 3,  
• drogą elektroniczną na adres strategia.konsultacje@uml.lodz.pl, 
• drogą korespondencyjną na adres: Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy  
• w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-

430 Łódź,  
• w furtkach miejskich zlokalizowanych w siedzibach centrów obsługi mieszkańców: 

Łódź-Bałuty (ul. Zachodnia 47), Łódź-Górna (Al. Politechniki 32), Łódź-Polesie (ul. 
Krzemieniecka 2B), Łódź-Śródmieście (ul. Piotrkowska 153), Łódź-Widzew(Al. 
Piłsudskiego 100, pok. 18),  

• w trakcie otwartych spotkań z zainteresowanymi. 

Zapraszamy do wypełnienia formularza konsultacyjnego on-line >>> 

W czasie trwania konsultacji społecznych, tj. od dnia 20 grudnia 2011 r. do dnia 22 
stycznia 2012 r., uruchomione będzie forum dyskusyjne: http://forum.samorzad.lodz.pl/. 

Uwaga:  
Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania sali do spotkań (ograniczoną ilość 
miejsc na sali), prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, najlepiej 
do 4 dni przed datą ich rozpoczęcia, poprzez przekazanie wiadomości mailem na adres: 
strategia@uml.lodz.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: 42 638 42 91, 42 638 44 
58. 

Propozycje, uwagi i opinie: 

• przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem 
propozycji, uwag i opinii zgłoszonych podczas otwartych spotkań), 

• złożone na formularzu konsultacji społecznych, z datą wpływu przed dniem 20 
grudnia 2011 r. albo po dniu 22 stycznia 2012 r.,  

• nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, 

nie będą uwzględnione. 



Wyjaśnienie: W związku z pytaniami zadawanymi na spotkaniach konsultacyjnych, 
wyjaśniamy, że propozycje, uwagi i opinie do projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju 
Łodzi 2020+  można przesyłać również e-mailem bez użycia formularza konsultacyjnego na 
adres: strategia.konsultacje@uml.lodz.pl. 

 


