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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/  

 

 
Inteligentne miasto i nowe 
technologie w transporcie publicznym 
29 stycznia 2020 r. godz. 9:00 -14:50 
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.,  
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa 
SALA A, PIĘTRO 1  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konwencji 
organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu 
podczas której prelegenci opowiedzą o dobrych praktykach, które stanowią element smart 
cities. Podczas wydarzenia będzie poruszana tematyka z zakresu:  

- elektryfikacji transportu publicznego, 

- usytuowana transportu publicznego w systemie miejskiej mobilności w inteligentnym 
mieście, 

- efektywnego transportu publicznego z rozwijaniem transportu indywidualnego w mieście. 
 

Zapisy: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-41  

Strona wydarzenia: http://pirbinstytut.pl/index.php/inteligentne-miasto  

 
ZAPRASZAMY !!! 
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Prawo miejscowe: 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin  
❖ O ponownym (II) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II - dla obszaru I-B - rejon 
ulicy Jana Pawła II, ronda E. Kowcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
będzie w dniach od 02 stycznia 2020 r. do 27 stycznia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 
15.00 oraz dodatkowo w dniu 14 stycznia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, 
pokój nr 1116, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej 
UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne   (link: https://bip.lublin.eu/strategia-i-
planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/r2019/)  

 
          

Ostatnie aktywności SKNP „Smart City”: 

• Uczestnictwo w Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach – 14-16 listopada 2019 r.  

• „Lublin Rowerem – Wolontariat rowerowy” – 18.11.2019 r. 

• 52 Debata Studencka „Vectorworks w pigułce” – 25 listopada 2019 r.  

• Inwentaryzacja przyrodniczo-urbanistyczna w Gminie Wisznice – 29 listopada 2019 r. 

• Warsztaty z cyklu „Lublin 3.0” w I LO im. S. Staszica w Lublinie - 8 stycznia 2020 r. 

 

          
 

 

 

 
 

 

Zachęcamy do dalszego śledzenia działalności naszego 

Koła!!! 
  

 

   Źródło materiałów graficznych: https://pixabay.com/pl/ , fot. SKNP „SmartCity” 
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