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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/

Park na Węglinie uratowany
Protesty mieszkańców i opinie naukowców
wzięły górę nad interesem inwestora. Nie
będzie zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego zabytkowego parku.
Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk skierował pod
obrady rady miasta uchwałę o odstąpieniu od
sporządzania zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego dotyczącym rejonu al. Kraśnickiej.
Oznacza to brak zmian ustaleń dla terenu
zabytkowego parku na Węglinie. O takiej decyzji
Prezydenta przesądziły m.in. liczne protesty
mieszkańców, co po raz kolejny pokazuje, że
partycypacja społeczna ma sens i może pomóc ocalić
zielone przestrzenie w mieście.

Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności
LOM
Mieszkańcy Lublina mają możliwość wzięcia udziału w
spotkaniach
konsultacyjnych
dotyczących
Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego do roku 2030
Spotkania odbędą się 16 i 17 marca 2022 r. (środa i czwartek).
Spotkania będą miały formę zdalną i przeprowadzone będą na
platformie Zoom. Można wziąć w nich udział z poniższych linków:
16 marca (środa), 17:00–20:00: https://tiny.pl/9lhdc, ID: 893
4490 5547, hasło: mobilnosc
17 marca (czwartek), 17:00–20:00: https://tiny.pl/9lhfw, ID: 822
4747 4869, hasło: mobilnosc
Serdecznie zapraszamy!
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SKNP „SmartCity’’ rozpoczęło
współpracę z gminą Kraśniczyn
3 marca 2022 członkowie SKNP „SmartCity” inż.
Jakub Burdzy oraz Patryk Pawluczuk wraz z
prezesem SKNP, inż. Patrycją Adamczyk, wzięli
udział w spotkaniu z Panią mgr inż. Moniką
Grzesiuk, Wójtem gminy Kraśniczyn, na którym
zainicjowano współpracę z gminą oraz ustalono
wstępną listę obszarów będących przedmiotem
przyszłych praz planistycznych.
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,sknp-smartcitynawiazalo-kolejna-wspolprace,113330.chtm

Inauguracja kolejnego projektu z udziałem SKNP „SmartCity”
W dniach 22-23 lutego 2022 roku dr Dagmara Kociuba wraz ze studentami z SKNP
,,SmartCity’’ przeprowadzali inwentaryzację w ramach realizacji projektu „Poprawa
dostępności Biblioteki Głównej UMCS dla osób z niepełnosprawnościami”.
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,rozpoczecie-projektu-dostepna-biblioteka-,113259.chtm

Prawo miejscowe:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin
❖ 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 – CZĘŚĆ V – rejon Bystrzyca Wrotków wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko (link: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-

lublin/ogloszenia/ obwieszczenia/2022/)
❖ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o ponownym (II) wyłożeniu do publicznego
wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin - część I - obszar północno-wschodni dla obszarów: obszar A - rejon ulic:
Strzeszewskiego i Strzembosza oraz obszar D - rejon alei Spółdzielczości Pracy wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko (link: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-

lublin/ogloszenia/ obwieszczenia/2022/)
❖ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o ponownym (II) wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
- część V położonym na północ od proj. ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta wschodnia część obszaru znajdująca się między ul. Poligonową a ul. Koncertową (link:

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/ obwieszczenia/2022/)

Zachęcamy do dalszego śledzenia działalności naszego
Koła!!!
Źródło materiałów graficznych: https://www.dziennikwschodni.pl

