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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Planowanie przestrzenne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Spatial planning 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina 
architektura i urbanistyka, geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. Aleksander Böhm 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 
30 
15 

V 
VI 

9 

konwersatorium   

ćwiczenia 
30 
30 

V 
VI 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe 10 VI 

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw gospodarki przestrzennej, Posiadanie wiedzy z zakresu 
metod inwentaryzacji urbanistycznej i umiejętności w zakresie 
Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, podstawowych aktów 
prawnych i dokumentów planistycznych w skali lokalnej, regionalnej i kraju. 

2. Uzyskanie umiejętności czytania, interpretowania i analizowania (wybranych fragmentów) 
dokumentów planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym (z uwzględnieniem obszarów 
funkcjonalnych) i lokalnym. 

3. Poznanie zasad i problemów związanych z wydawaniem Decyzji o Warunkach Zabudowy i 
Zagospodarowania Terenu 

4. Poznanie systemu prawnego i zasad planowania przestrzennego w Polsce (ze szczególnym 
naciskiem na procedury uchwalania MPZP) 

5. Uzyskanie umiejętności opracowywania dokumentów planistycznych określających sposób 
zagospodarowania przestrzeni, w tym planów miejscowych dla obszaru o dużym stopniu 
złożoności funkcjonalno-przestrzennej 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Posiada wiedzę dotyczącą społeczno - gospodarczych, 
przyrodniczych i prawnych uwarunkowań niezbędnych do 
właściwego planowania przestrzeni 

K_W01, K_W02, 
K_W06, K_W07 

W_02 Omawia główne zasady i dobre praktyki dotyczące planowania 
przestrzennego w Polsce i na świecie  

K_W01, K_W02, 
K_W07 

W_03 Student przedstawia zakres i treść zapisów dokumentów 
planistycznych różnych szczebli  

K_W01, K_W02, 
K_W06 

W_04 Wskazuje na powiązania pomiędzy dokumentami 
planistycznymi różnych szczebli 

K_W02, K_W06 
 

W_05 Objaśnia zasady i problemy związane z wydawaniem Decyzji o 
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz 
sporządzaniem dokumentów planistycznych różnych szczebli 

K_W06 

W_06 Student stosuje podstawowe metody analiz urbanistycznych 
stosowanych przy wydawaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy i 
Zagospodarowania Terenu oraz opracowywaniu dokumentów 
planistycznych 

K_W09 

W_07 Opisuje udział społeczeństwa w procesie planistycznym K_W06 

W_08 Wskazuje wielowątkowy i interdyscyplinarny charakter 
dokumentów planistycznych 

K_W01, K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student wyszukuje w zapisach planistycznych treści 
odpowiadające wybranym zagadnieniom problemowym  

K_U01 

U_02 Interpretuje zapisy planistyczne i załączniki graficzne dla 
poszczególnych rodzajów dokumentów planistycznych 

K_U03, K_U09 

U_03 Ocenia jakości dokumentów planistycznych na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym (SUiKZP) 

K_U09, K_U03 

U_04 Wykonuje analizy urbanistyczne na potrzeby planowania 
przestrzennego 

K_U02, K_U05 

U_05 Student dobiera właściwe źródła i metody pozyskiwana danych 
do opracowania wybranego zagadnienia na potrzeby tworzenia 
planu miejscowego 

K_U01, K_U02 

U_06 Organizuje pracę zespołu w celu efektywnego pozyskiwania 
danych i ich wykorzystania w opracowaniach tematycznych 

K_U01 

U_07 Porządkuje dostępne informacje wybierając i prezentując te z 
nich, które mają kluczowe znaczenie dla procesu planowania 
przestrzennego obszaru 

K_U01, K_U03 

U_08 Współpracuje ze wszystkimi członkami grupy ćwiczeniowej 
dyskutując nad wypracowaniem wspólnej koncepcji 
zagospodarowania obszaru 

K_U12, K_U10, K_U11 

U_09 Krytycznie odnosi się do różnych propozycji, w celu 
wypracowania optymalnej wizji zagospodarowania 

K_U12, K_U13, 
K_U08, K_U09 

U_10 Podejmuje podstawowe decyzje planistyczne w skali lokalnej K_U04 

U_11 Opracowuje treść Decyzji o Warunkach Zabudowy i 
Zagospodarowania Terenu 

K_U05 

U_12 Projektuje optymalne układy przestrzenne, zgodnie ze wspólnie 
wypracowaną wizją 

K_U08, K_U07, K_U05 
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U_13 Sporządza poprawne rysunki planistyczne i zapisy tekstu planu 
miejscowego, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego 

K_U05, K_U03 

U_14 Partycypuje w planowaniu przestrzennym poprzez udział w 
oficjalnych dyskusjach i wyłożeniach dokumentów 
planistycznych 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wykazuje dociekliwość w odczytywaniu, rozumieniu i 
interpretowaniu zapisów planistycznych  

K_K01 

K_02 Dostrzega zagrożenia płynące z bezrefleksyjnego stosowania 
wytycznych dotyczących wydawania Decyzji o Warunkach 
zabudowy i Zagospodarowania Terenu 

K_K03, K_K04 

K_03 Student angażuje się w prace na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców dzielnicy objętej pracami planistycznymi 

K_K03, K_K05 

K_04 Postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawiając w procesie 
planowania, interes publiczny nad partykularne interesy 
wybranych grup i osób 

K_K03 

K_05 Jest zorientowany na współpracę i kompromis w 
wypracowywaniu wspólnej koncepcji zagospodarowania 
dzielnicy 

K_K02 

K_06 Jest kreatywny w dyskusji i projektowaniu zagospodarowania 
przestrzennego, dbając jednocześnie o realność i 
funkcjonalność proponowanych rozwiązań 

K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykłady: 
1. Modele i kryzys planowania 
2. Partycypacja społeczna versus mandat planisty 
3. Sprawl w warunkach polskich 
4. Planowanie układów osadniczych 
5. „Kulturyzacja” planowania 
6. Przestrzeń publiczna wśród wzorców współczesnej przestrzeni kulturowej 
7. Opłacalność planowania przestrzennego 
8. Planistyczne instrumenty kształtowania krajobrazu 
9. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych i postagrarnych 
10. Tendencje w planowaniu przestrzennym w Europie i w Polsce 
11. Strefy ubóstwa i społecznego wykluczenia 
12. Analiza porównawcza New York – Berlin 
13. Planowanie przestrzenne w Chinach 

Ćwiczenia i zajęcia terenowe: 
1. Analiza zapisów KPZK 2030 dla wybranego miasta wojewódzkiego - praca w podgrupach 
2. Analiza zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa w odniesieniu do 

wybranego miasta wojewódzkiego - praca w podgrupach 
3. Analiza wybranych zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wybranego miasta wojewódzkiego - praca w podgrupach 
4. Po każdej z części opracowanie i dyskusja wyników na forum grupy 
5. Zasady i problemy związane z wydawaniem Decyzji o Warunkach Zabudowy i 

Zagospodarowania Terenu 
6. Przydział poszczególnym grupom 2 osobowym działek (na terenie wybranej dzielnicy Lublina) 

wraz z wnioskiem o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy 
7. Przeprowadzenie niezbędnych analiz urbanistycznych w obszarze analizowanym 

wyznaczonym dla danej działki 
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8. Wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla wybranej działki 
9. Omówienie zasad i procedur opracowywania i uchwalania dokumentów planistycznych (ze 

szczególnym uwzględnieniem MPZP)  
10. Udział w dyskusji publicznej nad planem miejscowym 
11. Wybór obszaru (w ramach jednej dzielnicy) do opracowania planu miejscowego 

(problematyka wyznaczania granic) oraz stworzenie uchwały intencyjnej i wybranej formy 
ogłoszenia o przystąpieniu do prac nad planem miejscowym 

12. Podział na 2 osobowe podgrupy tematyczne z przyporządkowaniem każdej grupie jednego z 
tematów (zagadnienia społeczne, gospodarka, dziedzictwo kulturowe, usługi publiczne i 
komercyjne, infrastruktura techniczna, środowisko i krajobraz, przestrzeni publiczne i 
rekreacyjne)  

13. Opracowanie tematów na podstawie istniejących dokumentów planistycznych, materiałów 
źródłowych, wizji lokalnej i wywiadów skategoryzowanych (wspólne i indywidualne prace 
terenowe) 

14. Prezentacja wyników pracy w podgrupach 
15. Dyskusja i wypracowanie wspólnej wizji rozwoju przestrzennego jednej z dzielnic Lublina 
16. Podział obszaru dzielnicy na fragmenty przyporządkowane podgrupom 2 osobowym 
17. Opracowanie wstępnych projektów planów miejscowych (załączniki graficzne) dla 

poszczególnych fragmentów dzielnicy (spójnych ze SUiKZP i wspólnie wypracowaną wizją 
rozwoju przestrzennego) 

18. Gra symulacyjna w dyskusję publiczną nad wybranym projektem planu, z podziałem na role 
(autorzy planu, mieszkańcy, inwestorzy, prezydent miasta, radni, społecznicy i ekolodzy) 

19. Druga część prac związanych z opracowaniem rysunku i tekstu projektu planu miejscowego – 
praca w podgrupach 

20. Omówienie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, analizy skutków 
ekonomicznych realizacji planu oraz procedury opiniowania i uzgadniania 

21. Omówienie prac końcowych (Plan nie jest sprzeczny ze Studium, uchwalenie Planu, Zgodność 
z prawem, Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa) – złożenie i zaliczenie 
projektów studenckich 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się  

Symbol efektu Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01, W_02, 
W_04, W_05, 
W_07 

Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Sprawdzian pisemny 

W_03, W_08 Wykład konwersatoryjny; 
Analiza tekstu 

Egzamin pisemny; 

Prezentacja 

Sprawdzian pisemny; 
Karta oceny prezentacji 

W_06 Metoda projektowa Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

UMIEJĘTNOŚCI 

W_01, W_02, 
W_03 

Analiza tekstu Prezentacja Karta oceny prezentacji 

W_04, W_05, 
W_06, W_11, 
W_12, W_13 

Metoda projektowa Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

U_07 Metoda projektowa Przygotowanie projektu;  

Prezentacja 

Karta oceny projektu; 
Karta oceny prezentacji 
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W_08, W_09, 
W_14 

Burza mózgów; Dyskusja Obserwacja Raport z burzy mózgów; 
Raport z dyskusji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Analiza tekstu Prezentacja Karta oceny prezentacji 

W_02, W_03, 
W_04, W_05, 
W_06 

Metoda projektowa; 
Burza mózgów 

Przygotowanie projektu; 

Obserwacja 

Karta oceny projektu; 
Raport z burzy mózgów 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

 
Wykład:  Na końcową ocenę z wykładu składają się:  

- egzamin pisemny 80%,  

- aktywny udział w dyskusji na wykładzie 20%,  

Kryteria oceniania prac na egzaminie pisemnym:  

91 - 100% punktów z egzaminu - ocena 5,0  

81 - 90% punktów z egzaminu - ocena 4,5  

71 - 80% punktów z egzaminu - ocena 4,0  

61 - 70% punktów z egzaminu - ocena 3,5  

50 - 60% punktów z egzaminu - ocena 3,0  

 

Ćwiczenia:  Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:  

- przygotowanie dwóch części projektu (uwarunkowania i plan zagospodarowania) 60% 

- prezentacja wyników pierwszej części projektu 20% 

- aktywny udział w wypracowaniu wspólnej koncepcji zagospodarowania terenu (burza mózgów) 20% 

Aby uzyskać pozytywną ocenę należy oddać wszystkie wymagane na ćwiczeniach prace w formie 

elektronicznej  

 

Zajęcia terenowe:  Zaliczenie zajęć terenowych odbywa się na podstawie obecności i aktywnego 

udziału w zajęciach.  

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

150 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

40 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
2. Domański R., 1989, Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa (BU KUL - 
Bibl.Instytutu Ekonomii i Zarządzania)  
3. Kwaśniak P., 2011, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Wyd. 
LexisNexis, Warszawa (BU KUL) 
4. Liszewski S., 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (BU KUL) 
5. Niewiadomski Z., 2003, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wydanie II zaktualizowane, Wyd. 
LexisNexis, Warszawa (BU KUL) 
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6. Niewiadomski Z., (red.), 2013, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz: Stan 
prawny – luty 2016 r., Wyd. C.H.Beck, Warszawa (BU KUL) 
7. Mirowicz I., 2005, Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków (BU KUL)  
8. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, 
IGiPZ PAN, Warszawa (BU KUL; http://www.ibuk.pl/fiszka/93616/planowanie-przestrzenne-w-
gminach.html 

Literatura uzupełniająca 

1. Przepisy prawne stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzeni: Prawo ochrony środowiska 
z 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., Ustawa o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z 18 lipca 2001 r., Prawo budowlane z 7 lipca 
1994r., Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., itp.  
2. Dubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, wyd. II rozszerzone, 
WEiŚ, Białystok (BU KUL) 
3. Böhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Pol. 
Krak., Kraków (BU KUL) 
4. Nowak M. J., 2010, Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych : koncepcje 
planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne. Wyd. CeDeWu (BU 
KUL) 
5. Pawłowska K., (red.) 2001, Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Pol. Krak., Kraków 
(BU KUL) 

 


