
 

 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Planowanie infrastruktury technicznej 

Nazwa w języku angielskim:  Technical infrastructure planning 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka Przestrzenna 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki 
Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Bartosz Zegardło 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia dr inż. Bartosz Zegardło 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia jest poznanie i podniesienie 
poziomu wiadomości na temat funkcjonowania, 
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji 
infrastruktury technicznej. Nabycie umiejętności: 
stosowania podstawowych zasad kształtowania i 
lokalizacji obiektów oraz sieci infrastruktury 
technicznej na obszarach zurbanizowanych – w skali 
regionalnej i krajowej. Pojmowania złożoności 
funkcjonowania systemów składowych i całej 
infrastruktury, identyfikowania i oceny funkcjonowania 
podstawowych elementów infrastruktury technicznej. 
Uzyskanie przez studentów umiejętności poprawnego 
sporządzania i właściwej oceny planów rozwojowych 
w zakresie komunikacji.   

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 
Ma podstawową wiedzę o obiektach budowlanych i systemach 
technicznych, mających znaczenie tworzenia infrastruktury technicznej, 
związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska. 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, 
dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Posiada umiejętność 
powiązania komponentów środowiskowych i technicznych przy 
projektowaniu inżynieryjnym. Umie zastosować kompleksowe rozwiązania 
systemowe przy planowaniu przestrzeni lokalnej. 

K_U02 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z 
tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi oszacować 

K_K02 
 



społeczne skutki działalności technicznej w środowisku przyrodniczym. 
Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w 
zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej w tym środowiska 
przyrodniczego i rolnictwa. 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacjonarne): 

wykład  z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja. 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Realizowany jest w semestrze 5, wymaga uwzględnienia w treściach programowych wiadomości z 
podstaw gospodarki przestrzennej. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia dotyczące infrastruktury technicznej, podział dziedzinowy, rola i miejsce  
infrastruktury w gospodarce przestrzennej gmin, regionów i kraju  Podstawy i zasady planowania systemów 
wodociągowych - zasięg przestrzenny, wielkość produkcji wody, nierównomierność zużycia. Podstawy i 
zasady nowego podejścia do gospodarowania energią, źródła tradycyjne i niekonwencjonalne, potrzeba 
kompleksowego spojrzenia na nośniki ciepła i ich wykorzystanie. Zapotrzebowanie energii elektrycznej na 
obszarach wiejskich. Podział sieci energetycznych. urządzenia przesyłowe i dystrybucyjne - wpływ na 
środowisko, problemy lokalizacyjne.  
Źródła zaopatrzenia w gaz, podział sieci gazowych, uwarunkowania i układy zasilania miast i wsi,  
obiekty gazownicze, wykorzystanie gazu płynnego. Stan wyposażenia gmin w kraju w infrastrukturę 
telekomunikacyjną, nowe uwarunkowania przestrzenne jej rozwoju w aspekcie rozwoju "łączności 
elektronicznej".  
Charakter potrzeb, specyfika potrzeb w zakresie zaopatrzenia obszarów miejskich i wiejskich,  
źródła i nośniki ciepła, planowanie sieci i urządzeń w miastach. Możliwości wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej na potrzeby indywidualnego przygotowania ciepła na terenach o zabudowie rozluźnionej. 
Rodzaje i ilość ścieków powstających w przestrzeni gmin miejskich i wiejskich. Podstawy prawne 
postępowania ze ściekami - ochrona wód, ochrona urządzeń kanalizacyjnych. Kanalizacje indywidualne - 
domowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe Rodzaje i ilość odpadów powstających w 
przestrzeni objętej planem. Podstawy prawne postępowania z odpadami. Zasady planowania systemów 
usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów - dobór zasięgu przestrzennego funkcjonowania obiektów 
systemu. Wpływ obiektów gospodarki odpadami na otoczenie; kierunki ograniczenia tego wpływu w polityce 
europejskiej i krajowej. 

Literatura podstawowa: 
1. Oembowska Z.: Planowanie przestrzenne w ujęciu systemowym. IKS-PWN, Warszawa, 1978 r  
2. Domański R: Zespoły sieci komunikacyjnych. Prace geograficzne PAN, Nr 41/1963 r.  
3. Olędzka-Graffstein I.: Zagadnienia ochrony środowiska w otoczeniu dróg. WKiŁ, Warszawa, 1983  

Literatura dodatkowa: 
1. Materiały do projektowania regionalnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Komunikacja. IKŚ, 

Warszawa, 1988r  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady, ćwiczenia prezentacje multimedialne, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena wykonania zadania praktycznego zleconego na 
ćwiczeniach oraz zaliczenie egzaminu. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Egzamin pisemny 50% 
W_01; W_02 ; U_01; U_03 

K_02; K_03 

Zadanie praktyczne  50% 
W_01; W_02 ; U_01; U_03 

K_02; K_03 



Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z dwóch niżej opisanych 
warunków  

Uzyskanie  co najmniej 51%  z egzaminu pisemnego  

Uzyskanie co najmniej 51% zaliczenia projektu 

 

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 10 

      - udział w ćwiczeniach 30 20 

      - udział w konsultacjach 30 30 

    -  udział w ćwiczeniach terenowych  5  5 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - przygotowanie się do egzaminu 25 40 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
 

 

 


