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STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PLANISTÓW „SMARTCITY” 

 

 

Samorządowa Akademia Zarządzania Strategicznego  
21 listopada br miała miejsce inauguracja działalności Samorządowej Akademii Zarządzania 

Strategicznego w ramach której w Centrum Spotkania Kultur odbyły się warsztaty pod tytułem “Jak 

zidentyfikować i zdefiniować ramy tematyczne strategii rozwoju gminy?” Celem warsztatów było 

ukazanie uczestnikom procesu decyzyjnego tworzenia strategii rozwoju. Zwieńczeniem warsztatów 

było wspólne stworzenie listy obszarów wyznaczających zakres roboczy procesu strategicznego. SKNP 

„SmartCity” reprezentowała dr Dagmara Kociuba oraz Julia Byzdra. 

 

Lubelski Urban Club - zaprojektujmy Lublin 
naszych marzeń 

 okazję zaprojektować miasto swoich marzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie zapraszamy do śledzenia działalności Urban Clubu oraz włączenia się w jego prace. 
Więcej informacji znaleźć można na profilu https://www.facebook.com/lublin.przedsiebiorczy. 

 

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/ 

W dniu 18 listopada zainaugurował 
działalność pierwszy w Lublinie urbanistyczny 
klub młodzieżowy. Uczestnicy warsztatów, 
pracujący w Galerii Skende, pod czujnym 
okiem ekspertów mają okazję wizualizować 
pomysły i dyskutować na temat różnych 
aspektów funkcjonowania miasta. Wśród 
ekspertów klubu znalazły się członkinie SKNP 
„SmartCity” Anna Puchacz oraz Marta Piesta. 
Za Anią udany debiut w roli prowadzącej 
warsztaty.  
 

https://www.facebook.com/lublin.przedsiebiorczy
http://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/
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Prawo miejscowe 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin 
➢ O ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta 
Lublin - CZĘŚĆ V - rejon Bystrzyca Wrotków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Udostępnienie w dniach od 1 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. w godzinach od 8.00 do 
15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin. 

 

➢ O ponownym (II) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VIB (Majdan Tatarski, Kośminek - 
rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) dla obszaru B - rejon ulic: Wrońskiej - Lotniczej - 
Pogodnej. Udostępnienie w dniach od 1 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. w godzinach od 
8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin. 

   
➢ O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. 
Zygmuntowskich i Piłsudskiego - rejon ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej. Termin składania uwag 
do 12 grudnia 2022 r. 

 

➢ O przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-
go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego - rejon ulicy Przeskok. Termin składania uwag do 
12 grudnia 2022 r. 

 

Ostatnie aktywności SKNP „SmartCity” 

➢ W listopadzie członowe SKNP przeprowadzili warsztaty “EcoCity” dla uczniów  Państwowej 
Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja 
oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Zadaniem 
uczestników warsztatów było zaprojektowanie makiety ekologicznego miasta. 

 

➢ W dniu 10.11.2022 miała miejsce wizyta uczniów z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku (szkoły partnerskiej UMCS) w ramach której odbyły się wykłady dr 
Dagmary Kociuby pt. ,,Miasta w obliczu zmian klimatu” oraz dr Małgorzaty Stanickiej  
,,Walory przyrodnicze gór (Karpaty)”, a następnie członkowie SKNP „SmartCity” 
poprowadzili grę terenową “Wkomponuj się w przestrzeń”. Podczas gry uczniowie zdobytą 
na wykładach wiedzę wykorzystali w różnych konkurencjach, m.in.: teleturnieju, 
wykreślankach czy budowie miasta dla mrówek.  

                    

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI 

NASZEGO  KOŁA!!! 
 


