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Gospodarka nieruchomościami i gospodarka mieszkaniowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPRNS.MI2C.0822.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maria Hełdak

Pozostali prowadzący Maria Hełdak, Jakub Szczepański, Agnieszka Stacherzak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
zapoznanie studentów z zasadami postępowania i przepisami prawnymi w zakresie gospodarki nieruchomościami
oraz gospodarki mieszkaniowej niezbędnymi w pracy pośrednika, zarządcy nieruchomości i w wycenie
nieruchomości
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
różnice w zapisach planistycznych wynikające
z odrębności prawno-administracyjnej przygotowanych
dokumentów.

GP_P7S_WG05 Egzamin pisemny

W2 procesy zachodzące na rynku nieruchomości. GP_P7S_WG08 Egzamin pisemny

W3

zależności w zakresie gospodarki nieruchomościami,
ma szczegółową wiedzę w odniesieniu do wybranych
zagadnień gospodarowania nieruchomościami
publicznymi, zna podstawowe zasady ustalania opłat
i podatków od nieruchomości. Zna zasady
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność różnych podmiotów prawnych.

GP_P7S_WG09 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Umie sporządzić różnego typu umowy konieczne
w gospodarce nieruchomościami. Potrafi naliczać
opłaty i podatki od nieruchomości.

GP_P7S_UW05 Egzamin pisemny,
Wykonanie ćwiczeń

U2
korzystać z rejestru danych osobowych oraz
przetwarzać te dane. Umie tworzyć bazę danych
o nieruchomościach.

GP_P7S_UW06 Egzamin pisemny,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozstrzygania dylematów związanych z rozstrzyganiem
decyzji przestrzennych. GP_P7S_KR05 Wykonanie ćwiczeń

K2
Ma świadomość efektów i skutków działalności
gospodarczej w przestrzeniach publicznych oraz
w środowisku przyrodniczym i społecznym.

GP_P7S_KR06 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Przygotowanie projektu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Istnieje możliwość realizacji zajęć online z wykorzystaniem technik kształcenia na
odległość.

Wykład 1: Definicja nieruchomości, w tym: rodzaje nieruchomości; pojęcie części
składowych nieruchomości.

Wykład 2: Prawa do nieruchomości. Kompetencje organów administracji
publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Pojęcie zasobów
nieruchomości.

Wykład 3: Gospodarka mieszkaniowa i mieszkaniowy zasób gminy:
gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego.

Wykład 4: Najem okazjonalny i zasady dziedziczenia lokalu w mieszkaniowym
zasobie gminy.

Wykład 5: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Wykład 6: Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa.

Wykład 7: Zasady tworzenia oraz gospodarowanie zasobem Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.

Wykład 8: Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania. Podatki w obrocie
nieruchomościami. Próby zreformowania systemu podatkowego w Polsce.

Wykład 9: Zasady aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego
zarządu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

Wykład 10: Podziały nieruchomości.

Wykład 11: Zasoby nieruchomości w tym KZN oraz specustawa mieszkaniowa

Wykład 12: Wywłaszczenie nieruchomości.

Wykład 13: Prawo pierwokupu nieruchomości.

Wykład 14: Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi oraz prawo
pierwokupu nieruchomości rolnych.

Wykład 15: Repetytorium.

Wykład

2.

Ćwiczenie. 1.    Oszacowanie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości oraz z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej dla
wybranej nieruchomości.

Ćwiczenie. 2.    Analiza warunków zamieszkania oraz zasobów mieszkaniowych w
wybranej gminie.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia, blended learning, część wykładów i ćwiczeń w formie on-line

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Wykonanie ćwiczeń 50%

Dodatkowy opis

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć online z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Wymagania wstępne
Brak
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KR05 Absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w
różnych dziedzinach gospodarki przestrzennej.

GP_P7S_KR06
Absolwent jest gotów do dostrzegania efektów i skutków działalności gospodarczej w przestrzeniach
publicznych oraz w środowisku przyrodniczym i społecznym, przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane
decyzje, zauważania dylematów związanych z rozstrzyganiem decyzji przestrzennych i ich
długookresowych konsekwencji; rozumie inne, humanistyczne, punkty widzenia.

GP_P7S_UW05
Absolwent potrafi sporządzić różnego typu umowy konieczne w gospodarce nieruchomościami oraz
wskazać optymalną formę organizacyjno-prawną zarządzania zasobami nieruchomościowymi różnych
typów, sporządzić plan zarządzania nieruchomością, naliczać opłaty i podatki od nieruchomości oraz
pozyskiwać, przetwarzać i eksplorować dane społeczno-gospodarcze.

GP_P7S_UW06
Absolwent potrafi dokonać wykładni przepisów prawa w oparciu o prawo stanowione i orzecznictwo,
sporządzić pisma procesowe w ramach postępowania administracyjnego, korzystać z rejestru danych
osobowych oraz przetwarzać te dane, tworzyć bazę danych o nieruchomościach; ocenić podstawowe
instrumenty finansowe, odczytać sprawozdania finansowe.

GP_P7S_WG05
Absolwent zna i rozumie typy planów i operatów przestrzennych wykonywanych dla potrzeb różnych
obszarów, w tym obszarów funkcjonalnych, zależności pomiędzy ustaleniami planu a cechami przestrzeni,
typy decyzji administracyjnych w gp i pp oraz ocen i ewaluacji w gospodarce przestrzennej, różnice w
zapisach planistycznych wynikające z odrębności prawno-administracyjnej przygotowanych dokumentów.

GP_P7S_WG08
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy rynkowe i odstępstwa od stanu równowagi.
Posiada wiedzę na temat rynku nieruchomości. Ma ogólna wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz
funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

GP_P7S_WG09
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami,
zasady ustalania opłat i podatków od nieruchomości, a także zasady gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność różnych podmiotów prawnych, w tym różne koncepcje zarządzania
nieruchomością.


