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         Studenckie Koło Naukowe Planistów 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 

Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin 

                   https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts 

                                   Opiekun SKNP dr Dagmara Kociuba 

 

 

 

 

Konkurs „Kalendarz Wydziałowy A.D. 2017”  

Hasło robocze: „Przestrzeń miejska w obiektywie” 

Do 15 października 2016 r.  

Organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej UMCS 

 

Ostatnia chwila aby przesłać swoją propozycję!  

E-mail kontaktowy: loess@poczta.umcs.lublin.pl 
https://www.facebook.com/events/648565758617994/  

 

 

 

Akcja „Rowerem na Zakupy” 
17 – 30 październik  2016 r. 

 

"Rowerem na zakupy" jest akcją społeczną, która ma na celu zachęcenie właścicieli 

obiektów usługowych/ handlowych do stosowania bezpiecznych i wygodnych stojaków 

rowerowych.  

https://www.facebook.com/events/232071023858437/ 

 

 

 

Prezentacja wyników prac inwentaryzacyjnych  
studentów I roku gospodarki przestrzennej UMCS 
 
24 października 2016 r.  
godz. 17:00 
Sala  301 D 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS  
Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin 
 

Obecni studenci II roku gospodarki przestrzennej zaprezentują wyniki inwentaryzacji prowadzonych w ramach 

ćwiczeń terenowych na przełomie maja i czerwca 2016 roku. Opiekunami grup byli: dr Dagmara Kociuba, dr Piotr 

Demczuk oraz dr Piotr Bartmiński. Inwentaryzację prowadzono na obszarach: Konstantynów, Węglin - Północ, 

Helenów, Zimne Doły  ul. Wapienna, wąwóz na osiedlu Czuby.  

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/648565758617994/
https://www.facebook.com/events/232071023858437/
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Okiem Eksperta – cykl porad we współpracy z firmą 
Budplan 

 

Urbnews.pl, we współpracy z Budplan Sp. z o. o. rozpoczyna cykl 

porad „Okiem Eksperta”, dzięki któremu możecie uzyskać fachowe  

i rzeczowe porady w kwestiach związanych z planowaniem  

i  zagospodarowaniem przestrzennym. 

 

http://urbnews.pl/okiem-eksperta/ 

 

Nowy kodeks reklamowy Lublina 
Projekt „Kodeksu reklamowego Lublina” zostanie w październiku  

i listopadzie poddany konsultacjom oraz uzgadnianiu z instytucjami. 

Standardy dotyczące lokalizacji nośników reklamowych wdrożone będą  

w pierszejkolejności w  Śródmieściu oraz na Starym Mieście. Reklamy  

i szyldy przyjmą znacznie bardziej estetycznyne i jednolite  wersje. 

 

http://www.lublin.eu/lublin/aktualnosci/projekt-kodeksu-reklamowego-lublina-

gotowy,26,2133,1.html 

 

Spacery „Lublin z Duszą” 
 

Po wakacyjnej przerwie  „Lublin z Duszą” wyrusza z nową trasą -  “Lublin akademicki”. 

Spacery organizowane są od 13 do 24 października 2016 r. Uczestnicy będą mieli okazję 

zwiedzić Miasteczko Akademickie (KUL, UMCS) oraz Śródmieście (UP, PL). 

Wymagane są wcześniejsze zapisy – drogą mailową, bądź telefonicznie.  

 
https://www.facebook.com/events/285370271674039/ 

http://lublin.eu/biznes-i-nauka/lublin-spacery-z-dusza/ 

 

 

Zapraszamy! 
 

 

 

 

prawo miejscowe 

 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin: 

 
o ponownym wyłożeniu projektu  MPZP miasta Lublin: 

  część II w rejonie ulic: Bursztynowa i Szafirowa wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko 

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=269871  
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