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Opis kursu (cele uczenia się) 
 
Celem kursu jest zdobycie umiejętności poprawnego i efektywnego konstruowania ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz systemów tych ustaleń zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej ze szczególnym zwróceniem uwagi na „odpowiednie stosowanie” definicji pojęć. Drugim 
celem jest nabywanie umiejętności wyciągania wniosków w zakresie formułowania ustaleń planów 
miejscowych, ze zmian w przepisach prawa oraz z doświadczeń odnoszących się do skuteczności regulacji 
planistycznych.  Po zapoznaniu studentów z praktycznym komentarzem do przepisów rozporządzenia PRM 
z 20.06.2006 w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” w zakresie aktów prawa miejscowego oraz 
możliwościami wykorzystania profesjonalnych platform internetowych (portalu dla prawników LEX ze strony 
Wolters Kluwer oraz ISAP), studenci w pierwszej części kursu porównują treści uchwał mpzp z różnych 
obszarów Polski i dokonują ich oceny. Wyrażone opinie poddawane są dyskusjom, moderowanym przez 
prowadzącego zajęcia. W drugiej części zajęć studenci tworzą projekt zmiany/modyfikacji wybranej uchwały 
miejscowego planu (części tekstowej i graficznej) z uwzględnieniem wiedzy zdobytej na zajęciach.  
Ćwiczenia prowadzone są w formie stacjonarnej, własne komputery, dostęp do internetu (1 na 2 os. zespół). 
Zadania w formie elektronicznej przekazywane są do MS Teams.    
Kurs prowadzony w języku polskim, z wybraną tematyką w języku angielskim. 
 
Warunki wstępne 
 

Wiedza 
 
Podstawy wiedzy o prawie uzyskane na studiach I stopnia   
 

Umiejętności Posługiwanie się narzędziem LEX student dostępnym na portalu wydawnictwa 
Wolters Kluwer oraz kompetencje w zakresie sporządzania miejscowych planów 

Kursy 
Podstawy prawne gospodarowania przestrzenią 
Podstawy planowania przestrzennego 
Planowanie przestrzenne  

 
Efekty uczenia się 

Wiedza Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 
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W01 Rozumie w pogłębionym stopniu główne teorie 
planowania przestrzennej i ich powiązania z innymi 
dziedzinami wiedzy i dyscyplinami naukowymi oraz 
posługuje się zaawansowanym aparatem pojęciowym z 
tego zakresu. 
W02 Charakteryzuje systemy i procedury planistyczne, a 
także regulacje prawne w zakresie planowania 
przestrzennego. 
W03 Analizuje strukturę funkcjonalno-przestrzenną i 
społeczną.  
W04 Objaśnia podstawowe zasady techniki 
prawodawczej dotyczące konstruowania uchwały mpzp 

K_W01,  
 
 
 
 
K_W02,  
 
 
K_W03,  
 
 
K_W08 

 
 

Umiejętności 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

U01 Dokonuje krytycznej analizy i oceny systemu 
planistycznego w Polsce pod względem efektów w 
zakresie kształtowania ładu przestrzennego 
U02 Wykorzystując wiedzę z zakresu technik 
legislacyjnych potrafi poprawnie i efektywnie konstruować 
ustalenia planów miejscowych oraz systemy tych ustaleń.  
U03   Potrafi określić zakres oznaczeń na rysunku planu 
miejscowego, określać przebieg linii zabudowy w planach 
miejscowych oraz wprowadzić do niego ustalenia 
kompozycyjne. 
U04 Potrafi przyjąć dobre definicje różnych kategorii 
przeznaczenia terenu, skonstruować zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz zastosować w planie 
wskaźniki urbanistyczne różnego rodzaju. 
U05 Potrafi skonstruować ustalenia planu odnoszące się 
do ochrony wartości oraz infrastruktury technicznej jak 
również do podziału nieruchomości. 
U06 Potrafi określić w planie wysokości stawki 
procentowej i tereny do realizacji celu publicznego. 
U07 Potrafi identyfikować niepoprawne i nieskuteczne 
ustalenia planu miejscowego oraz brać udział w debatach, 
dyskusjach, mediacjach związanych z zagadnieniami z 
zakresu gospodarki przestrzennej posługując się 
specjalistyczną terminologią z zakresu gospodarki 
przestrzennej. 
U08 Potrafi posługiwać się narzędziem LEX Student 
dostępnym na portalu wydawnictwa Wolters Kluwer w 
zakresie ustalenia stanu prawnego wybranego 
zagadnienia na określony termin, w tym z uwzględnieniem 
orzeczeń sądów administracyjnych.  

K_U01,  
 
 
K_U02, K_U04, K_U05,  
 
 
K_U04, K_U05,  
 
 
 
K_U02, K_U06, 
 
 
 
K_U02, K_U07, K_U08,  
 
 
K_U02, K_U07, K_U08,  
 
K_U02, K_U11,  
 
 
 
 
 
K_U12 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kompetencje 
społeczne Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 

kierunkowych 
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K01 Potrafi wyciągać wnioski w zakresie formułowania 
ustaleń planów miejscowych, ze zmian w przepisach oraz 
z doświadczeń odnoszących się do skuteczności 
regulacji planistycznych  
K02 Dokonuje krytycznej analizy sformułowań ustaleń 
planu miejscowego z punktu widzenia ich skuteczności 
prawnej. 
K03 Wykorzystuje zasady konstruowania ustaleń planu 
miejscowego w związku ze zmieniającymi się przepisami 
prawa. 
K04 Wnioskuje co do zmian zasad konstruowania ustaleń 
planu miejscowego w związku ze zmieniającymi się 
przepisami prawa. 
K05 Jest świadomy zagrożeń i degradacji środowiska 
przyrodniczego oraz krajobrazu wynikających z 
niewłaściwego gospodarowania. 

K_K01, K_K02,  
 
 
 
K_K03, K_K04, 
 
 
K_K05, 
 
 
K_K05, K_K06, 
 
 
K_K09. 

 
Organizacja 

Forma zajęć 
Wykład 

(W) 

Ćwiczenia w grupach 

A  K  L  S  P  E  

Liczba godzin   18     

   Z     
 
Opis metod prowadzenia zajęć 
 
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń – na zaliczenie; 
Przede wszystkim w formie 1) dyskusji nad przygotowanymi przez studentów analiz 
porównawczych ustaleń panów dotyczących poszczególnych zagadnień; 2) wyszukiwania 
definicji pojęć jak i orzeczeń sądowych na portalu LEX student; 3) zespołowego tworzenia 
projektu zmiany/modyfikacji wybranej uchwały mpzp.  
 
Formy sprawdzania efektów kształcenia 
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W01   x    x x  x    
W02   x    x x  x    
W03   x    x x  x    
W04   x    x x  x    
U01   x    x x      
U02   x    x       
U03   x    x       
U04   x    x       
U05   x    x       
U06   x    x       
U07   x       x    
U08   x       x    



 

4 
 

K01   x    x x  x    
K02   x    x x  x    
K03   x    x x  x    
K04   x    x x  x    
K05   x    x x  x    

 
 
 

Kryteria oceny 

Ocena końcowa jest na zaliczenie. 
Część ćwiczeniowa 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 na ćwiczeniach, w tym udziału w dyskusjach, 
- pozytywnej oceny z każdego ćwiczenia oraz przekazanego zespołowego projektu 
zmiany/modyfikacji uchwały miejscowego planu.   
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przekazanie wszystkich zleconych zadań do 
aplikacji MS Teams i ich pozytywna ocena. Głównymi kryteriami oceny są: 
- umiejętność poprawnego konstruowania ustaleń planów miejscowych, w tym definicji, 
- praktyczna umiejętność wykorzystywania narzędzia LEX student. 
Ponadto na ocenę ma wpływ: obecność na zajęciach, postawa studenta, umiejętność 
pracy w zespole, terminowość, staranność wykonania zadań zgodnie z wytycznymi. 

 
Treści merytoryczne (wykaz tematów) 
 
Ćwiczenia: 

− Ćw. 1. Omówienie karty kursu, istoty ćwiczeń, zasad techniki prawodawczej w kontekście struktury 
uchwały miejscowego plany, możliwości wykorzystania platform internetowych do analizy przepisów. 
Ustalenie obszarów, miejscowości, tematów do opracowania; Praca domowa: Analiza sformułowań 
ustaleń w 3 wybranych planach miejscowych w kontekście podanych zagadnień (3 godz.); 

− Ćw. 2. Prezentacje w zespołach 1-2 osobowych i dyskusja nad sformułowaniami ustaleń w planach 
miejscowych dla całego obszaru objętego planem dotyczących: definicji pojęć, systemu 
transportowego, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu; Porównanie z aktualnym stanem 
prawnym definicjami, orzeczeniami sądowymi (LEX); Praca domowa: Analiza porównawcza zasad 
formułowania zapisów w kontekście ustaleń ogólnych w 3 planach (3 godz.); 

− Ćw. 3. Prezentacje w zespołach 1-2 osobowych i dyskusja nad sformułowaniami ustaleń dla całego 
obszaru objętego planem dotyczących: ochrony, podziału nieruchomości, infrastruktury technicznej; 
stref funkcjonalno-przestrzennych; Porównanie z aktualnym stanem prawnym, orzeczeniami 
sądowymi (LEX) (3 godz.); Praca domowa: Analiza porównawcza zasad formułowania zapisów 
ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów w 3 planach. 

− Ćw. 4. Prezentacje w zespołach 1-2 osobowych i dyskusja nad sformułowaniami zapisów ustaleń dla 
poszczególnych terenów; Porównanie z aktualnym stanem prawnym definicjami, orzeczeniami 
sądowymi (LEX). Praca zespołowa (podział pracy między sobą) w MS Word nad analizą i 
przygotowaniem zmian/modyfikacji przekazanego projektu tekstu uchwały mpzp (części tekstowej). 

− Ćw. 5. Praca zespołowa w MS Word nad analizą i przygotowaniem zmian/modyfikacji przekazanej 
uchwały mpzp (części tekstowej i wytycznych do części graficznej) z obowiązkową korektą. (3 godz.). 
Praca domowa: Dokończenie projektu zmiany Uchwały. Odpowiedzi na pytania - forms MS Teams.   

− Ćw. 6. Prezentacja ostatecznej formy projektu zmiany uchwały mpzp z dyskusją na spotkaniu przez 
MS Teams z zaproszonym gościem, urbanistą zatrudnionym w Urzędzie Gminy; Podsumowanie 
zajęć, przekazanie zespołowego projektu zmiany uchwały do zadań MS Teams (3 godz.).  

 
 
Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 
 
− urban indicators, 
− comprehensive plan 
− implementation, 
− issues and opportunities, 

− critical and sensinitive areas, 
− natural hazards, 
− agrucultural lands, 
− optional elements, 
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− land use, 
− housing, 
− transportation, 

− cultural resources, 
− urban design plan 
− housing density. 

Wykaz literatury podstawowej 
 
− Mironowicz, I. (2005). Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków; 
− Ossowicz, T. (2004) Linie zabudowy w planach miejscowych, w: Jędrzejkowski P., Wiland M., Wójcik 

A. (red.). Planowanie przestrzenne w miastach, Zeszyt Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, Oficyna 
Wydawnicza ZOIU, Wrocław, s. 102-114;   

− Saternus, P. (2013), Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, BEL Studio, Warszawa; 
− 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. (2021). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w nowym 
zintegrowanym planowaniu. Szanse i wyzwania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Pedagogicznego, Kraków; 

− Stelmach-Fita B. (2021). European Land Use Spatial Data Sources and Their Role in Integrated 
Planning. Opportunities and challenges for Poland, Land, MDPI.   

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587); 
− Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 

prawodawczej; 
Inne akty prawne oraz orzeczenia sądowe dostępne w LEX Student portalu wydawnictwa Wolters Kluwer.  

 
Wykaz literatury uzupełniającej 
 
− Frederick, R. Steiner and Kent Butler (2007). Planning and urban design standards. American Planning 

Association; John Wiley & Sons, INC, Hobocen, New Jersey; 
− Kwaśnik, P. (2009). Plan miejscowy w systemie zagospodarowania, LexisNexis, Warszawa; 
− Przewoźniak, M., Czochański J. T. (2020). Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie 

proekologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, Gdańsk-Poznań; 
− Skłodowski, P., Bielska A. (2009). Potrzeby i metody aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej -Curie, Instytut Geodezji i Kartografii, P.W., Warszawa; 
− 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., (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 - 

Konwersatorium (ćwiczenia)      18 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 6 

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi 

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 4 

Przygotowanie prezentacji na zadane tematy do 
wspólnych dyskusji (praca w zespołach 2 os.) 10 

Przygotowanie projektu/zmiany/modyfikacji/uwag do 
uchwały, części tekstowej i graficznej (praca zespołowa) 18 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia        4 
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Ogółem bilans czasu pracy 60 

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2 
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