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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 

 

 

 
Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności 
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
(Dz.U. z 2018r., poz.1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zmienia się na prawo 
własnościowe. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć 
nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: 
 mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
 mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią 

lokale mieszkalne. 
Więcej informacji pod linkiem: 
https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/aktualnosci/uzytkowanie-wieczyste-zmienia-

sie-w-prawo-

wlasnosci,57,2133,1.html?fbclid=IwAR2eSO4bZR_M0a5NWxNI2IJJ5czqDL4CEa30g0ZPd72KXC9a_zgdXT

dnqTg 

 

 
 

Lublin coraz bardziej zielony 
Nasadzenia w Śródmieściu, pielęgnacja drzew w pasach drogowych, 
nowe skwery w dzielnicach czy ciekawe koncepcje projektowe na 
nowe zieleńce. W tegorocznym Zielonym Budżecie do realizacji trafi aż 
26 projektów oraz 3 rezerwowe, które będą kosztować ponad 1,7mln 
zł. Do tegorocznej edycji wpłynęły 99 wnioski. Ocenę formalną 

przeszło 87. Propozycje dotyczyły m.in: nasadzeń w pasie drogowym, stworzenia skwerów, 
łąk kwietnych, rewitalizacji nieużytków, uporządkowania terenów. Pojawiły się również 
pomysły, które w małym stopniu dotyczyły zieleni, m.in. zwiększenie ekokomunikacji 
miejskiej w postaci eko-autobusów oraz elektrycznych szynobusów.  
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Forum Młodych Naukowców  
25 stycznia 201r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się 

pierwsze spotkanie w ramach Forum Młodych 
Naukowców. Podczas zgromadzenia, zaprezentował 
się Prof. Christian Stolz z Uniwersytetu we 
Flensburgu, który opowiadał o początkach pracy 
naukowej w Niemczech. Podczas zebrania poruszone 
zostały tematy związane z realizacją pasji 
naukowych. Podczas ożywionej dyskusji szukano 

odpowiedzi na pytania: Jak skutecznie poszukiwać środków na badania? Czy i jak 
kooperować w zespołach interdyscyplinarnych?  

 
PRAWO MIEJSCOWE: 

 
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o ponownym (II) wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w 
rejonach dolin rzecznych - rejon Czechówka Śródmieście – część II wraz z prognozą 
oddziaływania środowiska.  

 Uwagi można składać do dnia 1 lutego 2019 r. 
 

 
Ostatnie aktywności SKNP „Smart City”: 

 

  22 stycznia 2019 r. - warsztaty w ramach projektu 
„Wymarzony UMCS” w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w im. 
Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. 

 25 stycznia 2019 r. - prezentacja projektów zagospodarowania 
terenów należących do Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, która odbyła się na Wydziale Nauk o Ziemi i 
Gospodarki Przestrzennej.  

 

   

 

 

Zachęcamy do dalszego śledzenia 

działalności naszego Koła!!!  
https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/ 

                

 

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