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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/ 

 

 

Inauguracja 10-lecia SKNP "SmartCity”! 
Dnia 12.10.2022r. odbyła się uroczysta inauguracja 
dziesięciolecia działalności Studenckiego Koła 
Naukowego Planistów “SmartCity”. W ciągu ostatnich 10 
lat ponad 150 członków Koła brało aktywny udział w 
ponad 100 wydarzeniach o różnej randze i zasięgu, w tym 
warsztatach, konferencjach i debatach oraz włączało się 
w opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni 
publicznych i obiektów, a także współpracowało z 
wieloma instytucjami i samorządami. Z okazji jubileuszu 
została zasadzona Brzoza ,,Dagmara" - na cześć dr 
Dagmary Kociuby, dzięki której Koło powstało i prężnie  
się rozwija. W uroczystości brali udział Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki oraz 
byli członkowie Koła mgr inż. Karolina Skibińska i mgr inż. Jakub Skibiński, obecnie pracownicy INoZiGP.  

Trzeci etap konsultacji Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej LOM  
Do dnia 26 października (środa) 2022 roku można zgłaszać 
uwagi do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z 
perspektywą do 2040) (SUMP LOM). Plan Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej to koncepcja zintegrowanego i 
zrównoważonego planowania mobilności miejskiej, 
obejmująca wszystkie zagadnienia związane z 
komunikacją na obszarze LOM, czyli transport publiczny, 
samochodowy, ruch pieszy oraz rowerowy.  

Uwagi do dokumentów można zgłaszać poprzez formularz online . Tekst SUMP LOM i Prognoza 

oddziaływania na środowisko dostępne są na: zit.lublin.eu/sump.  

Link: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/mobilnosc/trzeci-etap-konsultacji-planu-
zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeOhcXmEjl8n43YE9GqGo557nfi9pRLylDwCY8FB3E8ZQVFg/viewform
http://zit.lublin.eu/sump
https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/mobilnosc/trzeci-etap-konsultacji-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej,8,5232,1.html?fbclid=IwAR1tBDr-KR-dL_A4GpOKFiBxSnQQ42maFSFlfTI3LaRqSmybbzwRkQ3f9T8
https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/mobilnosc/trzeci-etap-konsultacji-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej,8,5232,1.html?fbclid=IwAR1tBDr-KR-dL_A4GpOKFiBxSnQQ42maFSFlfTI3LaRqSmybbzwRkQ3f9T8
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Prawo miejscowe 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin 

➢ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie ulicy Perłowej. Termin składania wniosków 
do 7.11.2022.  
 

➢ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie ulicy Lisiej. Termin składania wniosków do 
7.11.2022.  

 

➢ o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV w rejonie ulic: Jana Kasprowicza i 
Zadębie wraz z prognozą oddziaływania na środowisk. Termin składania uwag do 4.11.2022. 

 

Ostatnie aktywności SKNP „SmartCity” 
W dn. 17.10.2022 odbyło się Walne Zebranie Członków SKNP „SmartCity”. Zebranie 
prowadziła dr Dagmara Kociuba – opiekun Koła. W trakcie zebrania podsumowano ostatni rok 
działalności Koła oraz omówiono projekty które będą realizowane w tym roku akademickim. 
Ponadto wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes -Weronika Dajek, Wiceprezes- Anna 
Puchacz, Sekretarz- Marta Piesta, Skarbnik- Weronika Szymanek, Członek zarządu- inż. 
Patrycja Adamczyk.  
 

W dn. 19.10.2022 odbyły się warsztaty „Żywa Przestrzeń Miejska” w których uczestniczyli  

uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie – szkoły partnerskiej UMCS.  

  
 

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI NASZEGO 

KOŁA!!! 


