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Opis kursu (cele uczenia się)

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi kierunkami współczesnych teorii planowania, metodami 
badania stanu i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, kryteriami jego oceny jak również zasadami 
określania typów przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zabudowy i zagospodarowania. Ponadto celem 
kursu jest zapoznanie ze specyfiką kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych złożonej jednostki 
osadniczej oraz przedstawienie zasad dotyczących opracowania dokumentów planistycznych 
przewidzianych w Polsce dla skali lokalnej, z wykorzystaniem narzędzi gis (do pobierania, przetwarzania 
zbiorów danych przestrzennych dostępnych na geoportalach do potrzeb tworzenia załączników graficznych 
miejscowego planu). Student po ukończeniu kursu potrafi prezentować i argumentować przyjęte przez 
siebie rozwiązania projektowe w koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp).
Kurs prowadzony w języku polskim, z wybraną tematyką w języku angielskim. 
Ćwiczenia i wykłady prowadzone są online poprzez aplikację MS TEAMS w czasie rzeczywistym.

Warunki wstępne

Wiedza Podstawowa wiedza o geoportalach 

Umiejętności
Wykorzystywanie narzędzi GIS do potrzeb tworzenia załączników graficznych

Kursy Podstawy planowania przestrzennego, GIS w planowaniu przestrzennym

Efekty uczenia się

Wiedza Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych
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W01 Rozpoznaje kierunki współczesnych teorii 
planowania przestrzennego dotyczące kształtowania 
struktur funkcjonalno-przestrzennych złożonej jednostki 
osadniczej.
W02 Charakteryzuje wyzwania globalizacji dla 
współczesnej urbanistyki i planowania oraz podstawowe 
trendy i koncepcje będące odpowiedzą na te wyzwania.
W03 Rozróżnia metody badania stanu i zmian 
przestrzennego zagospodarowania, kryteria jego oceny 
jak również zasady określania sposobu użytkowania 
terenu oraz jego zabudowy i zagospodarowania.
W04 Wskazuje typy opracowań planistycznych i objaśnia 
procedurę ich tworzenia oraz zna metody, narzędzia, 
techniki pozyskiwania informacji do ich wykonania.    
W05 Rozpoznaje, rozróżnia mapy, bazy danych, metody, 
narzędzia, techniki pozyskiwania informacji, niezbędnych 
do sporządzenia opracowań planistycznych. 

K_W02, K_W04, 
K_W12, K_W13, K_W15

K_W15, K_W02, K_W03

K_W18

K_W06, K_W18, K_W19

K_W18, K_W06, K_W09

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01 Potrafi  dobierać i  stosować podstawowe pojęcia z 
zakresu kształtowania przestrzeni.
U02  Potrafi  przeprowadzić  podstawowe  badania 
terenowe na potrzeby opracowań planistycznych gminy.
U03 Potrafi korzystać z przepisów prawa w odniesieniu 
do  planowania  przestrzennego  na  różnych  poziomach 
administracji publicznej. 
U04  Potrafi  analizować  strukturę  funkcjonalno-
przestrzenną,  fizjonomię miast  i  wskazywać ich  walory 
kompozycyjne.
U05 Posiada przeprowadzać analizy przedprojektowe i 
koncepcje miejscowych planów.

K_U01

K_U06, K_U07

K_U04, K_U10,

K_U02, K_U06

K_U08, K_U16

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01 Jest przekonany o potrzebie korzystania ze 
sprawdzonych źródeł informacji naukowej i krytycznego 
wnioskowania.
K02 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania i 
uaktualniania wiedzy.
K03 Jest przygotowanie do świadomego uczestnictwa w 
partycypacji społecznej. 
K04 Ma świadomość konieczności postępowania zgodnie 
z zasadami etyki w planowaniu przestrzennym.
K05 Zorientowany na pracę indywidualną i w grupie.

K_K01

K_K02

K_K05

K_K06

K_K07

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E
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Liczba godzin 15 30

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzone są w formie 
dyskusji i korekt indywidualnych dotyczących koncepcji projektowej mpzp, wykonywanych w 
domu w zespołach 2 osobowych. Załączniki graficzne tworzone są w oprogramowaniu qgis.
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są online poprzez MS TEAMS w czasie rzeczywistym. 

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 x x x x
W02 x x x x
W03 x x x
W04 x x x x
W05 x x x x
U01 x x x
U02 x x x
U03 x x x x
U04 x x x x x
U05 x x x
K01 x x x x x
K02 x x x
K03 x x x
K04 x x
K05 x x

Kryteria oceny Ocena końcowa wynika ze średniej oceny z ćwiczeń i egzaminu,

 UCzęść wykładowaU oceniana jest na podstawie pozytywnie zdanego kolokwium w 
formie testowej i opisowej, opracowania eseju na wybrany temat oraz ustnych 
wypowiedzi na seminarium i zdanego egzaminu. Sprawdzana jest obecność. 

UCzęść ćwiczeniowaU oceniana jest na podstawie:
- obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność usprawiedliwiona, do 
odrobienia na najbliższych konsultacjach),
- aktywnego udziału w zajęciach poprzez prezentowanie wyników pracy wykonanej w 
domu i udziału w dyskusjach,
- pozytywnej oceny z każdej prezentacji multimedialnej, na której prezentowane są 
kolejne etapy pracy nad projektem semestralnym przygotowywanym w zespole,
-  pozytywnej oceny z kolokwium.
UWarunkiem zaliczenia ćwiczeńU jest przekazanie wszystkich zadań w MS Teams i ich 
pozytywna  ocena.  Głównym  kryterium  oceny  jest  kreatywność  w  rozwiązywaniu 
zadań projektowych. Ocena merytoryczna dotyczy umiejętności: 
- tworzenia i prezentacji własnych pomysłów,
- obserwacji, rozróżnianie i opisywanie różnych typów struktur miejskich,
- prezentacji idei poprzez szkice/ewentualnie modele/ i rysunki,
-  wykorzystywania  technik  gis  do  pobierania,  przetwarzania  zbiorów  danych, 
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tworzenia mapowych załączników graficznych,  
- weryfikacji mapy zasadniczej z inwentaryzacją urbanistyczną,
- projektowania nowych struktur w relacji do istniejących,
- podstawowych zasad projektowania i trafnego dobierania oznaczeń legendy mpzp,
- czytelność i estetyka podania, wymagany zakres tematyczny projektu. 
Ponadto na ocenę ma wpływ: obecność na zajęciach, postawa studenta, terminowe 
oddanie prac, staranność ich wykonania zgodnie z wytycznymi.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykłady:

1) Publiczny  dostęp  do  danych  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  w  nowym  zintegrowanym 
planowaniu: potrzeby i ograniczenia w kontekście rozpoczętej reformy planowania przestrzennego;

2) Przesłanki teoretyczne kształtowania skutecznych systemów planowania. Porównanie typów planów 
obowiązujących w USA i krajach Europy zachodniej z polskimi opracowaniami planistycznymi;

3) System planowania przestrzennego w Polsce: poziomy planowania, fazy przygotowania, zbiory danych 
referencyjnych oraz zakres i forma opracowań planistycznych;

4) Zbiory danych przestrzennych wykorzystywane w planowaniu przestrzennym pozyskiwane z geoportali 
i współrzędne geograficzne stosowane w Polsce (interoperacyjność zbiorów - georeferancja):

 uwarunkowania geologiczne (hydrogeologia, surowce mineralne, zasoby środowiska, warunki 
budowlane) - Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny,

 uwarunkowania przyrodnicze (formy ochrony przyrody) – RDOŚ,
 zagrożenia powodziowe - Wody Polskie,
 środowisko kulturowe – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków itd.

5) Kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych. Problemy planistyczne przebudowy śródmieść.
Planistyczne możliwości przebudowy – przykłady rewitalizacji;

6) Zabytki urbanistyki. Pojęcie zabytku urbanistyki i ochrona dziedzictwa kulturowego - przykłady.
Przestrzenie publiczne w mieście. Ciągłość przestrzeni o walorach kulturowych – przykłady;

7) Rola  zieleni  w  systemie  przestrzeni  publicznych  i  jej  udział  w  procesie  odnowy  środowiska 
zurbanizowanego. Infrastruktura techniczna w przestrzeniach publicznych - ogólna charakterystyka;

8) Technika  graficznego i  tekstowego zapisu  ustaleń  planistycznych.  Warsztat  urbanisty-  technologie 
GIS.

Ćwiczenia:
1) Omówienie  karty  kursu,  ćwiczeń,  podział  na  zespoły,  wybór  tematów  (miejscowości),  omówienie 

specyfiki  zbiorów danych przestrzennych w tym mapy zasadniczej  – pozyskiwanej w formacie dxf.  
Praca domowa 1 – Przekształcenie formatu dxf mapy zasadniczej (przekazanej przez prowadzącego) 
na format shp z podziałem na warstwy; 

2) Prezentacje multimedialne zespołów - Wyniki przekształceń mapy zasadniczej z formatu dxf na shp z 
wnioskami  (jakie  były  problemy).  Akceptacja  wybranych  miejscowości.  Praca  domowa  2  – 
Przeglądanie zawartości  geoportali  do potrzeb analizy istniejących uwarunkowań utworzenia ‘mapy 
istniejących  użytków”  (weryfikacja  z  BDOT 10k oraz  z  ortofotomapą)  a  w  kolejnym etapie  innych 
uwarunkowań;

3) Prezentacje zespołowe wstępnej „mapy istniejących użytków” – dyskusja, korekty indywidualne.
Dyskusja  na  temat  potencjałów  obszarów  i  problemów przestrzennych  w  kontekście  istniejącego 
użytkowania (konflikt sąsiedztwa funkcji/użytków terenu, brak zieleni izolacyjnej, brak miejsc rekreacji i  
wypoczynku,  brak  ścieżek  rowerowych,  brak  usług  lub  zła  ich  lokalizacja,  brak  infrastruktury 
społecznej, brak powiązań pomiędzy przestrzeniami publicznymi, brak kompozycji przestrzennej itp.) 
Praca domowa 3 -  Identyfikacja  problemów przestrzennych oraz analiza -  Elementy krystalizujące 
obraz miasta;

4) Prezentacje  zespołowe  dotyczące  identyfikacja  problemów  oraz  analizy  z  wnioskami.  Omówienie 
zakresu  i  formy  „Raportu  o  stanie  istniejącym  zagospodarowania  przestrzennego”  na  podstawie 
dostępnych zbiorów danych, ewentualnej  inwentaryzacji  urbanistycznej,  zieleni.  Praca domowa 4 - 
Przygotowanie mapy „Istniejące uwarunkowania” oraz wstępnego ww. Raportu;

5) Prezentacje zespołowe mapy „Istniejące uwarunkowania” (przyrodnicze, środowisko kulturowe, itp.)
Omówienie zbiorów danych przestrzennych udostępnianych przez usługi sieciowe oraz innych zbiorów 
danych,  wymagających  nadania  georefencji  (Mapa  geologiczna  Polski  w  skali  1:  50 000).  Praca 
domowa  5  -  Kontynuacja  pracy  nad  mapą  „Istniejące  uwarunkowania”  na  której  powinny  być 
wrysowane poligony z  użytkami  terenu oraz  uwarunkowania geologiczne,  przyrodnicze,  kulturowe, 
inne. 
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6) Prezentacje  zespołowe  mapy  –  „Istniejące  uwarunkowania”  uzupełnionej  o  uwarunkowania 
geologiczne oraz dyskusja nad potrzebą przeprowadzenia inwentaryzacji urbanistycznej, zieleni. Praca 
domowa  6  -  Kontynuacja  pracy  nad  planszą  „Istniejące  uwarunkowania”  (budowlane  warunki 
gruntowe);

7) Prezentacje zespołowe dotyczące map „Istniejące uwarunkowania” – budowlane warunki gruntowe.
Praca domowa 7 - Kontynuacja pracy nad raportem, mapą „Istniejące uwarunkowania” oraz badania 
terenowe – dokumentacja fotograficzna ewentualna inwentaryzacja urbanistyczna, czy zieleni;

8) Prezentacje  zespołowe  dotyczące  wyników  badań  terenowych  –  dokumentacja  fotograficzna 
charakterystycznych miejsc. Dyskusja i korekty indywidulane. Praca domowa 8 - Analiza treści strategii 
rozwoju gminy oraz ustaleń tekstowych i graficznych suikzp (Kierunki rozwoju: strefy funkcjonalne i 
obszary chronione, inne ograniczenia) jak również Gminnego Programu Rewitalizacji;

9) Prezentacje  zespołowe  dotyczące  wyników  analizy  dokumentów  strategicznych  i  planistycznych 
wyższego rzędu. Praca domowa 9 - Idea projektu nowego/zmiany mpzp, szkice, schematy, rysunki;

10) Prezentacje zespołowe dotyczące idei  projektu oraz zarysu koncepcji  nowego/zmiany mpzp. Praca 
domowa 10  -  Doprecyzowanie  rozwiązania  projektowego i  utworzenie  mapy z  koncepcją  mpzp z 
wykorzystaniem legendy mpzp;

11) Obowiązkowy przegląd projektów na ocenę. Dyskusja i  doprecyzowanie formy i  zakresu koncepcji. 
Omówienie  zakresu  i  formy  części  tekstowej  mpzp.  Praca  domowa  11  -  Analiza  ustaleń  innych 
miejscowych planów sąsiadujących z wybranym obszarem oraz opracowanie części tekstowej mpzp;

12) Prezentacje  zespołowe  dotyczące  części  tekstowej  koncepcji  nowego/  zmienianego  mpzp,  z 
deklaracją czy koncepcja jest zgodna ze suikzp gminy, czy zespół proponuje zmianę ustaleń suikzp. 
Praca domowa 12 - Analiza terenu lub wykonanych zdjęć w kontekście otoczenia: architektoniczny, 
urbanistyczny,  krajobrazowy,  wybór  podejścia  projektowego,  rozwiązania  funkcjonalno-
przestrzennego, szkice robocze;

13) Korekty indywidualne. Praca domowa 13 - Przekazanie części tekstowej i graficznej (mapy) projektu 
koncepcji mpzp do zadania w MS TEAMS;

14) Korekty indywidualne. Dyskusja, doprecyzowanie zakresu i formy. Praca domowa 14 - Przekazanie 
ostatecznej formy części tekstowej i graficznej (mapy) projektu mpzp we wskazanym terminie;

15) Prezentacja  projektów  koncepcji  mpzp.  Obrona  przyjętych  rozwiązań  (samoocena  i  obiektywna 
ocena).

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

 urban indicators,
 spatial data sets,
 geological conditions,
 natural conditions,
 cultural conditions,
 flood hazards,
 building plot,
 valid building line,
 construction ground conditions,
 agriculture land.

Wykaz literatury podstawowej

 Chmielewski  J.M.  (2015).  Teoria  i  praktyka  planowania  przestrzennego.  Urbanistyka 
Europy, Oficyna   Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa;

 Izdebski  W.  (2016).  Dobre  praktyki  udziału  gmin  i  powiatów  w  tworzeniu  infrastruktury  danych 
przestrzennych w Polsce, Geo-system.com.pl, Warszawa;

 Kostrzewska M. (2013). Miasto europejskie na przestrzeni dziejów, Akapit-DTP, Gdańsk;
 Krier L. (2011). Architektura Wspólnoty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk;
 Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (2011). Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych, Akapit-

DTP, Gdańsk;
 Lorens P., Mironowicz I. (2013). Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, Akapit-DTP, Gdańsk;
 Mironowicz I. (2005). Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków;
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 t. j.);
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
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zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 164, poz. 1587);

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43. Poz. 430);

 Polska  Norma,  Rysunek  budowlany  -  Oznaczenia  graficzne  stosowane  w  projektach 
zagospodarowania  działki  lub  terenu,  PN-B-01027,  Polski  Komitet  Normalizacyjny,  lipiec 
2002;

 PN – EN ISO 11091: 2001 Rysunek budowlany – Projekt zagospodarowania terenu. 

Wykaz literatury uzupełniającej

 Gehl J. (2013). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków;
 Korzeniak G. (red.) (2011). Zintegrowane planowanie rozwoju miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków;
 Krier L. (2009). Architektura Wspólnoty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk;
 Jędraszko  A.  (2005).  Zagospodarowanie  przestrzenne  w  Polsce  –  drogi  i  bezdroża  regulacji  

ustawowych;
 Larson. G. (2006). Systemy planowania przestrzennego w Europie Zachodniej, MOIA RP, Warszawa;
 Loegler R. (2011). Miasto to nie architektoniczna zabawa, RAM, Kraków;
 Nowakowska A.  (red.).  (2015).  Nowoczesne metody i  narzędzia  zarządzania  rozwojem lokalnym i 

regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;
 Nowakowski  M.  (red.)  (2004).  Poradnik  Urbanisty,  2004,  Towarzystwo  Urbanistów  Polskich, 

Warszawa;
 Stelmach-Fita  B.,  Brodowicz  D.  (2017).  Baza  wiedzy  o  regionie  i  jej  rola  w  rozwoju 

terytorium, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 268, s. 186-209;
 Stelmach-Fita B., Pękalska M., Bartoszczuk P. (2017). Monitorowanie oraz udostępnianie 

informacji  o  zjawiskach  społeczno-gospodarczych  w  Polsce,  Prace  Komisji  Geografii 
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków;

 Stelmach-Fita  B.  (2017).  Europejskie  źródła  danych  w  zakresie  zagospodarowania 
przestrzennego:  potrzeby  i  ograniczenia,  Prace  Komisji  Geografii  Przemysłu  Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, Kraków;

 Stelmach-Fita B. (2019). Nowe zintegrowane planowanie w kontekście kształtowania i rozwoju terenów 
przemysłowych i usługowych w regionach metropolitalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 
34 (4);

 Stelmach-Fita B., Wieczorek A. (2019). Problemy z ocenianiem zgodności z prawem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: definicje pojęć powierzchnia zabudowy i powierzchnia 
całkowitej zabudowy, Metropolitan. Przegląd Naukowy,11 (1);

 Stelmach-Fita B. (2018). Usługi informacyjne w zakresie nowego zintegrowanego planowania jako 
czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 32 (3).

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 15

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 4

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 6

Ogółem bilans czasu pracy 90

iczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3

6



7


