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STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PLANISTÓW 

„SMARTCITY” 

 

Zazielenienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-
Park Mielec w Lublinie 

7 grudnia 2022r. przedstawiciele SKNP ‘’SmartCity’’: Anna Puchacz, Patryk Pawluczuk oraz 

inż. Konrad Pucek, pod opieką dr Dagmary Kociuby uczestniczyli w warsztatach, na których  

wraz ze studentami i naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, sporządzili wstępne analizy dotyczące struktury funkcjonalno-

przestrzennej, infrastruktury komunikacyjnej oraz walorów krajobrazowych SEE Lublin. 

Prace te stanowią kolejny etap opracowania koncepcji zazielenienia podstrefy Lublin. 

                 

Warsztaty z projektowania w 

programie AutoCAD 

2 grudnia 2022r. na WNoZiGP odbyły się zajęcia dla 

uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie – 

szkoły partnerskiej UMCS. Uczniowie  uczestniczyli w 

warsztatach z projektowania AutoCAD prowadzonych 

przez inż. Patrycję Adamczyk, inż. Jakuba Burdzy i Patryka 

Pawluczuka pod opieką dr Dagmary Kociuby. 
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Prawo Miejscowe 

 Wyłożenie do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin - część VI w rejonie ulicy Zemborzyckiej oraz zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI H dla 

obszaru B - rejon ul. F. Uhorczaka - ul. Zemborzyckiej wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko 

 

 ponowne (II) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I D - Szerokie w rejonie 

położonym pomiędzy ulicą Szerokie, rzeką Czechówką, ul. Główną, ul. Deszczową, 

granicą miasta i ul. Nałęczowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

 wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV w rejonie ulicy 

Mełgiewskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

 

OSTATNIE DZIAŁANIA SKNP „SmartCity” 

 
 W grudniu członkowie SKNP 

przeprowadzili warsztaty “EcoCity” dla 

uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika w Lublinie oraz 

Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w 

Lublinie. Uczestnicy po obejrzeniu 

prezentacji i przyswojeniu wiedzy 

teoretycznej mieli za zadanie stworzyć 

makiety ekologicznych miast.   

 

  9.12.2022r. odbyło się uroczyste 

podsumowanie działalności Lubelskiego 

Urban Clubu, w którego prace włączyły się członkinie naszego koła: Anna Puchacz 

oraz Marta Piesta. Zwieńczeniem działalności Klubu była wizyta w ratuszu. Mamy 

nadzieję, że doświadczenia z działalności w tym ciekawym przedsięwzięciu wniosą 

wiele inspiracji do prac SKNP. 
 

 

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI 

NASZEGO KOŁA!!! 


