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Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok III stacjonarne 

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest:  

 przybliżenie systemu planowania przestrzennego w Polsce  

 zwrócenie uwagi na wpływ ustaleń dokumentów planistycznych na rozwiązania projektowe w 
zakresie kształtowania obiektów architektury krajobrazu.  

Przedmiot ma charakter propedeutyczny w stosunku do przedmiotu planowanie przestrzenne, który 
realizowany jest na II stopniu studiów. 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin 

Wykłady: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne wykład, analiza i interpretacja danych,  dyskusja, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady: 
Cele i zadania gospodarki przestrzennej. Charakterystyka podstawowych pojęć związanych 
parametryzowaniem przestrzeni na potrzeby gospodarki przestrzennej. Charakterystyka systemu 
planowania przestrzennego w Polsce. Charakterystyka formy, treści i procedur sporządzania 
dokumentów planistycznych właściwych dla szczebla planowania miejscowego. Powiązania procesu 
planowania z procesem inwestycyjnym. Wpływ instrumentów ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego na treść dokumentów planistycznych. 
Ćwiczenia:  
Zasady identyfikacji i opisu struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin. Zasady opisu podstawowych 
parametrów zagospodarowania terenu. Zasady obliczania podstawowych wskaźników urbanistycznych. 
Interpretacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie kształtowania 
obiektów architektury krajobrazu. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu, ochrona środowiska, projektowanie konserwatorskie, 
projektowanie, budowa 

Założenia wstępne 

Wiedza: student zna formy ochrony przyrody i zabytków; zna podstawowe przepisy prawne związane z 
gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi; zna prawo budowlane w zakresie klasyfikacji obiektów 
budowlanych, treści i formy projektu budowlanego, obiektów wymagających pozwolenia na budowę; 
zna rodzaje terenów zieleni (klasyfikację terenów zieleni) i zasady ich programowania,  
Umiejętności: student potrafi czytać mapy topograficzne i zasadnicze; potrafi korzystać z przepisów 
prawnych; potrafi redagować wypowiedzi graficzne – zna zasady redakcji plansz, zna zasady 
konstrukcji legendy do mapy, zna zasady opracowywania schematów, diagramów, itp. 
Kompetencje społeczne: student potrafi pracować w zespole 

Efekty kształcenia 

01. zna rodzaje dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu lokalnym 
02. umie zidentyfikować i opisać strukturę funkcjonalną i zagospodarowanie terenu 
03. umie obliczyć podstawowe wskaźniki urbanistyczne, 
04. umie sporządzić wyciąg z dokumentów planistycznych na zadany temat  
05. rozumie powiązania planowania przestrzennego z procesem inwestycyjnym  

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

efekt 01,05 – sprawdziany na zajęciach ćwiczeniowych 
efekt 02,03,04 – ocena wynikająca z wykonania zadań analitycznych na zadany temat 
efekt 02,03,04  - ocena prezentacji rezultatów zadań analitycznych 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

treść pytań przygotowanych na sprawdziany wraz z ocenami, złożone prace analityczne 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

sprawdziany na zajęciach ćwiczeniowych – 40% 
ocena wynikająca z wykonania zadań analitycznych na zadany temat – 50% 
ocena prezentacji rezultatów zadań analitycznych – 10% 



 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 
/symbol 
efektu 

 
Wymienione w wierszu efekty kształcenia 

 
Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna rodzaje dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu 
lokalnym 

AK1_W14 

02 umie zidentyfikować i opisać strukturę funkcjonalno-przestrzenną terenu AK1_U08, AK1_U12 

03 umie obliczyć podstawowe wskaźniki urbanistyczne AK1_U08, AK1_U12 

04 umie sporządzić wyciąg z dokumentów planistycznych na zadany temat AK1_U12 

05 rozumie powiązania planowania przestrzennego z procesem 
inwestycyjnym 

AK1_W14 

 

 

Miejsce realizacji zajęć sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Borsa M., Buczek G., 2003: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyd. Urbanista, Warszawa; 
2. Chmielewski J.M., 2001: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej; 
3. Domański R., 2006: Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.  
4. Giedych R., Szumański M., 2000: Planowanie miejscowe w zapisach prawa polskiego w XX wieku, Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa; 
5. Giedych R., Szumański M., 2004: Wpływ instrumentarium ochrony środowiska przyrodniczego na zakres ustaleń planów 

miejscowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
6. Gorzym-Wilkowski W.A., 2006: Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin  
7. Kozłowski S., 2005: Vademecum gospodarki przestrzennej, wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków; 
8. Kupiec L. (red.), 2002: Gospodarka przestrzenna t. V, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  
9. Kupiec L.(red.), 1997: Gospodarka przestrzenna t. I, Wstęp do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu w 

Białymstoku, Białystok  
10. Kupiec L., Gołębiowska A., Truskolaski T., 2005: Gospodarka przestrzenna t. VII, Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  
11. Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D., 2004: Gospodarka Przestrzenna t. VI, Infrastruktura społeczna, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  
12. Niewiadomski Z., 2004: Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.  
13. Parysek J., 2007: Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.  

UWAGI:      

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 100 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 


