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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 
https://www.facebook.com/SKNPlanistow.um
cs/ 

 

 

Kształtuj przyszłość miasta 
W dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00 
w Ratuszu odbędą się konsultacje 
społeczne dotyczące zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin - część II - dla obszaru F - 
rejon ulic: Roztocze i W. Orkana 

W Lublinie szykuje się kolejna zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Tym razem dotyczy ona terenu 
pofabrycznego w rejonie ulic Roztocze i Orkana. 
Od lat jest to obszar konfliktu między wizją 
deweloperów a mieszkańców okolicy. O 
przyszłości terenu zadecyduje właśnie między 
innymi głos mieszkańców miasta podczas   
nadchodzących konsultacji. Odbędą się one w 
dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00 w 
Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 
parter - sala nr 2.   
Sam projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
jest w dniach od 8 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój 
nr 1206A, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM 
Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Do wspomnianej zmiany planu można 
składać też uwagi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kociuba 

 

Powinny być one formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta 
Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, 
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług 
- planowanie przestrzenne: https://decyduje.lublin.eu/pl/ z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2022 r. 
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                                          Prawo miejscowe: 

                    Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin 

❖  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin - część II - dla obszaru F - rejon ulic: Roztocze i W. Orkana wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko (link: https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-
przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/2022/) 

❖ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - obszary 
przestrzeni publicznych (link: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/ 
obwieszczenia/2022/) 

❖  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - 
obszar zachodni dla obszarów: obszar A - rejon ulicy Julii, obszar B - rejon ulicy 
Klepackiego, obszar D - rejon ulicy Lazurowej, obszar E - rejon ulicy Nałęczowskiej i 
Alei T. Mazowieckiego, obszar F - rejon ulicy Pustowójtówny oraz obszar J - rejon 
ulic: Zagłoby i Judyma wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (link: 
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/ obwieszczenia/2022/). 

            Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego Green Human Space 
  

7 kwietnia na WNoZiGP ogłoszono wyniki Konkursu na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli. Mamy zaszczyt 
poinformować, iż dwa zespoły z naszego koła pod opieką Doktor Dagmary Kociuby otrzymały 
ex aequo dwie nagrody drugiego stopnia. SKNP ‘’SmartCity’’ wystawiło zespoły w składzie: 
zespół nr I: inż. Patrycja Adamczyk, inż. Jakub Burdzy, Rafał Burek; 
zespół nr II: inż. Konrad Pucek, Weronika Szymanek, Weronika Dajek, Patryk Pawluczuk. 

 

                   
 

         

Zachęcamy do dalszego śledzenia działalności naszego 

Koła!!! 

Źródłomateriałówgraficznych:https://www.dziennikwschodni.pl  
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