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STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PLANISTÓW „SMARTCITY” 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  
 Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie 
 Al. Kraśnicka 2 d, 20 – 718 Lublin  
Opiekun SKNP „SmartCity” dr Dagmara Kociuba 
 

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

 

 
 
 

Atlas ruchu rowerowego w Świdniku 
 

Zakończyły się prace nad „Atlasem ruchu 
rowerowego w Świdniku” pod redakcją dr Dagmary 
Kociuby i Macieja Lubasia. W opracowaniu brali udział 
studenci ze SKNP „Smart City” UMCS. Atlas powstał na 
bazie wyników pomiarów natężenia ruchu rowerowego, 
które realizowane są corocznie od  2013 roku, a od 2014 

roku przy wsparciu członków SKNP „Smart City”. Publikacja dostępna jest m.in. w 
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Bibliotece Głównej UMCS 
oraz w Bibliotece WNoZiGP UMCS, a także w wersji do pobrania pod adresem: 
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,atlasu-ruchu-rowerowego-w-swidniku,66628.chtm#page-1 
 

 
V KONGRES REWITALIZACJI  
3-4 grudnia 2018 r.  
Lubelskie Centrum Konferencyjne w 
Lublinie  
Ul. Artura Grottgera 2 
V Kongres Rewitalizacji organizowany 
jest przez Krajowy Instytut Polityki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
Tematem tegorocznej edycji są 
„Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie”.   
Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://rewitalizacja.miasta.pl.  

 

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,atlasu-ruchu-rowerowego-w-swidniku,66628.chtm#page-1
http://rewitalizacja.miasta.pl/
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Prezentacja projektów  
SKNP ”Smart City” w Łomazach 

 

9 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy 
Łomazy odbyła się prezentacja trzech projektów 
zagospodarowania przestrzeni publicznych. 
Projekty opracowane zostały przez członkinie 
SKNP „Smart City” UMCS pod kierownictwem                        
dr Dagmary Kociuby.  Dwa przedstawione projekty 

są obecnie wdrażane. Natomiast dwa projekty autorstwa członków Koła opracowane w 2017  
roku są obecnie realizowane przy wsparciu funduszy krajowych i unijnych. Więcej informacji 
dostępnych  pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,prezentacja-kolejnych-
projektow-sknp-smartcity-w-lomazach,66984.chtm#page-1 
 

Warsztaty „SketchUp dla początkujących-edycja jesienna”  
15 października 2018 r. 
Godz. 17.40, sala 301D 
Wydział NoZiGP UMCS 
al.Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin   
 

Zapraszamy serdecznie na warsztaty z cyklu 
„Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce”. 
Przedmiotem prac warsztatowych będzie modelowanie 
3D w programie SketchUp. Podstawy projektowania 3D przedstawią „krok po kroku” inż. 
Karol Tobiański i inż. Łukasz Wnuk, studenci II roku II stopnia gospodarki przestrzennej. 
Uczestnicy korzystają z własnych laptopów. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod adresem: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OK5LMugPQ04qsvegdCw7jbX3m2GhNCUAHVVYv
LBB4nY/edit#gid=0 

 

ZAPRASZAMY! 

 

 

Prawo miejscowe 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin: 

 o ponownym (II) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz                   
z  prognozą oddziaływania na środowisko 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część III w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, K. Jaczewskiego, B. Prusa, 
Północnej oraz al. Kompozytorów Polskich 

 

https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/r2018/ 

 
Ostatnie aktywności SKNP „Smart City”: 

 Uczestnictwo w pomiarach natężenia ruchu rowerowego w Świdniku (19-21 czerwca) 

 Uczestnictwo w pomiarach natężenia ruchu rowerowego w Lublinie (19 czerwca) 

 Współorganizacja  „XV Lubelskiego Festiwalu Nauki” (15- 21 września)  

 
Zachęcamy do śledzenia działalności Koła!!! 

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts  
Źródło materiałów graficznych: https://pixabay.com/pl/  

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,prezentacja-kolejnych-projektow-sknp-smartcity-w-lomazach,66984.chtm#page-1
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,prezentacja-kolejnych-projektow-sknp-smartcity-w-lomazach,66984.chtm#page-1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OK5LMugPQ04qsvegdCw7jbX3m2GhNCUAHVVYvLBB4nY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OK5LMugPQ04qsvegdCw7jbX3m2GhNCUAHVVYvLBB4nY/edit#gid=0
https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts

