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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/

Kształtuj przyszłość
Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego
Trwają
konsultacje
projektu
Strategii
Rozwoju
Ponadlokalnego
Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego do roku 2030
Celem konsultacji projektu Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego
Lubelskiego
Obszaru
Metropolitalnego do roku 2030, jest zebranie
opinii i uwag od mieszkanek i mieszkańców
obszaru oraz wspólne wypracowanie ostatecznej
wersji dokumentu. Konsultacje rozpoczęły się 22
kwietnia i potrwają do 27 maja. Na potencjalnych
zainteresowanych
czekają
jeszcze
dwa
spotkania konsultacyjne: 18 maja, w godzinach
12.00 – 14.00, w miejscowości Bełżyce oraz 19
maja w godzinach 17.00 – 19.00, w Lublinie.
Spotkanie w Bełżycach organizowane jest dla
mieszkańców
gmin
Bełżyce,
Konopnica,
Niedrzwica Duża zaś spotkanie lubelskie dla
mieszkańców gminy Lublin.
Inne osoby zainteresowane wniesieniem swoich uwag, które nie zdążyły wziąć udziału w
spotkaniach dotyczących ich gminy mogą złożyć opinie na piśmie (lub z wykorzystaniem
formularza uwag), w tym poprzez internet. Opinie i uwagi należy kierować na adres e-mail:
zit@lublin.eu lub na adres: Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ul.
Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin.
Materiały informacyjne stanowiące przedmiot konsultacji dostępne są na stronie:
www.zit.lublin.eu/lom.
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Ponikwoda z nową inwestycją oświatową?
Władze miasta zaprezentowały 11 maja br.
koncepcję
architektoniczną
nowej
szkoły
podstawowej, która budowa planowana jest przy
ul. Majerankowej w dzielnicy Ponikwoda. Ma być to
odpowiedź na szybki rozwój tego rejonu miasta i
sprostanie przyszłym potrzebom mieszkańców,
bowiem jak twierdzi Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk jest to obecnie najszybciej
rozwijający się obszar w granicach Lublina.
Oprócz szkoły podstawowej, koncepcja zakłada budowę przedszkola oraz żłobka, a także
placu zabaw i obiektów sportowych. Docelowo szkoła powinna zapewnić miejsce dla 1000
uczniów, 150 dzieci w oddziałach przedszkolnych, a także 100 dzieci uczęszczających do
żłobka. W całym kompleksie pracę powinno znaleźć 127 osób. W zamyśle szkoła ma być
nowoczesna zarówno jeśli chodzi o bryły budynków, jak i rozwiązania architektoniczne
wewnątrz obiektów. Co więcej wokół kompleksu planowane są nowe nasadzenia zieleni, jak
również obiekty małej architektury. Realizacja inwestycji składa się z trzech etapów. Pierwszym
z nich ma być budowa szkoły, infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu wokół,
drugim budowa przedszkola, a ostatnim wybudowanie żłobka.

Prawo miejscowe
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin
❖ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - obszary
przestrzeni publicznych (link: https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanieprzestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/2022/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-wsprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowaniaprzestrzennego-miasta-lublin-obszary-prz)

❖ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI G
(południowo - zachodnia) Głusk - Abramowice wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
(link:
https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanieprzestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/2022/obwieszczenie-prezydenta-miastalublin-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planuzagospodarowania-przestrzennego-miasta-lublin-czesc-vi-)

❖ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o ponownym (III) wyłożeniu w niezbędnym
zakresie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Nowy Świat i Wojenna wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko (link: https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanieprzestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/2022/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-oponownym-iii-wylozeniu-w-niezbednym-zakresie-do-publicznego-wgladu-projektumiejscowego-planu-zagospodarowania-prz).

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

