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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 

 

 

Najgłośniejsze ulice w Lublinie 
Hałas drogowy jest jednym z głównych problemów 
mieszkańców Lublina. Miasto przygotowało plan walki z 
hałasem. Do 12 listopada br. każdy z mieszkańców w 
ramach konsultacji społecznych może zgłaszać swoje 
zastrzeżenia co do hałasu ulicznego i pomysłów na jego 
ograniczanie.  
Uwagi będą przyjmowane we wszystkich filiach Biura 

Obsługi Mieszkańców, w Wydziale Ochrony Środowiska przy Zana 38 oraz mailem na adres 
srodowisko@lublin.eu.   

 
Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy.  

Dylematy prawników  i urbanistów 
7 grudnia 2018 r.,   godz. 10-16  

ul. Tokarska  21, 80-888 Gdańsk          
Obowiązująca od kilku miesięcy specustawa 

mieszkaniowa wywołuje wątpliwości, a przede 

wszystkim spycha rolę ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym na niższy poziom. 

Instytut Metropolitalny oraz Katedra Geografii 

Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego 

zapraszają na seminarium, na którym w środowisku prawników, urbanistów, urzędników i 

deweloperów rozmawiać będą o specustawie mieszkaniowej, o jej jakości oraz skutkach – 

tych założonych i przypadkowych. Udział w seminarium można zgłaszać na adres: 

konferencje@im.edu.pl do 15 listopada. https://www.facebook.com/events/2196915097190259/ 

ZAPRASZAMY!!! 
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Prawo miejscowe 

 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin: 

 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulicy G. 
Chmielewskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu 
udostępniony będzie w dniach od 5 listopada 2018r. do 28 listopada 2018 r. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie 16.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania.                   
Uwagi można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. 

 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. 

       Uwagi można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r. 
 
https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/r2018/ 

 
 

Ostatnie aktywności SKNP „Smart City” 
 

 Przeprowadzenie warsztatów z grafiki 3D w programie SketchUp – 15 października 
2018 r. 

 
Sukcesy członków SKNP „SmartCity” 

 
 Aniela Krupińska otrzymała nagrodę im. dr Anny Siedleckiej przyznawaną 

najlepszym absolwentom studiów I i II stopnia oraz nagrodę dla Najlepszego 
absolwenta Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 

 Karolina Trykacz otrzymała nagrodę im. dr Jamie Lynn Marshall przyznawaną przez 
Fundację Absolwentów UMCS  

 Łukasz Wnuk otrzymał nagrodę w IX edycji Konkursu 
na najlepszą pracę dyplomową o Lublinie 

 
 

 
 

Zachęcamy do dalszego śledzenia 

działalności naszego Koła!!! 
https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts 

 
Źródło materiałów graficznych: https://pixabay.com/pl/  
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