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Prawo w geodezji i gospodarce nieruchomościami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IGIS.I2B.1885.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Sylwia Porucznik

Pozostali prowadzący Sylwia Porucznik

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego stosowanego w  postępowaniach
z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami. Uświadomienie studentom wpływu norm
prawa na końcowy rezultat poprawności wykonywanych prac geodezyjnych.
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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

Student posiada wiedzę w zakresie administracyjnego
prawa procesowego i prawa materialnego z dziedziny
geodezji i kartografii oraz gospodarki
nieruchomościami a także z zakresu praw rzeczowych
związanych z nieruchomościami.

GK_P6S_WK15 Test sprawdzający

W2
Student zna i rozumie podstawowe instytucje
procesowe oraz środki ochrony prawnej przysługujące
jednostce w postępowaniu administracyjnym
i cywilnym.

GK_P6S_WK15 Test sprawdzający

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować i zastosować
w praktyce procedury postępowania
administracyjnego w odniesieniu do wybranych
postępowań geodezyjno-prawnych.

GK_P6S_UK18 Prezentacja

U2
Posiada umiejętność przygotowania projektów aktów
administracyjnych w sprawach dotyczących
realizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych
oraz gospodarki nieruchomościami.

GK_P6S_UK18 Prezentacja

U3 Student potrafi wykorzystać w praktyce orzecznictwo
sądowo-administracyjne i sądowe. GK_P6S_UK18 Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykazuje szeroką wiedzę z zakresu prawa cywilnego
i administracyjnego niezbędną przy realizacji prac
geodezyjnych i kartograficznych, oraz świadomość
wpływu norm prawa na końcowy rezultat poprawności
wykonywanych prac.

GK_P6S_KK01 Prezentacja

K2

Ma świadomość odpowiedzialności cywilnej
i dyscyplinarnej, jaką ponosi uprawniony geodeta
w związku z wykonywaniem prac niezgodnie
z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi
przepisami prawa cywilnego, administracyjnego prawa
materialnego i procesowego.

GK_P6S_KR03 Prezentacja

K3

Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i ciągłego pogłębiania wiedzy. Rozumie
potrzebę systematycznej aktualizacji wiedzy oraz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych.
Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów praktycznych i poznawczych związanych
z zawodem geodety.

GK_P6S_KK01 Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15
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Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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
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1.

Treści kształcenia obejmują zagadnienia dotyczące:

1)  procesowego prawa administracyjnego, w tym:

a)   zasady ogólne postępowania administracyjnego,

b)   organy wyższego stopnia i organy naczelne,

c)   właściwości organów administracji publicznej,

d)   wyłączenie z postępowania pracownika oraz organu,

e)   pojęcie strony postępowania, podmiotów na prawach strony i uczestników postępowania,

f)    zasady reprezentacji strony w postępowaniu,

g)   zasady doręczeń i wezwań stron,

h)   terminy w postępowaniu administracyjnym,

i)     wszczęcie postępowania administracyjnego,

j)     przebieg postępowania dowodowego,

k)   zawieszenie postępowania administracyjnego,

l)     akty administracyjne – decyzje, postanowienia,

m) weryfikacja aktów administracyjnych,

n)   wznowienie postępowania, uchylenie zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
administracyjnych,

o)    wydawanie zaświadczeń,

p)   opłaty i koszty postępowania administracyjnego.

2)   Przepisów prawa cywilnego obejmujących zagadnienia dotyczące: 

a)  pojęcia: mienia, praw majątkowych, rzeczy i ich podziału, części składowych rzeczy,
przynależności, nieruchomości i ich rodzaje,

b)  charakterystyka prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
praw obligacyjnych,

c)  przestrzenne granice prawa własności,

d)  prawo sąsiedzkie,

e)  zasiedzenie nieruchomości.

3)  Przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym: 

a)  zasady ogólne gospodarowania nieruchomościami,

b)  zasoby nieruchomości,

c)  charakterystyka praw: pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia, 

d)  tryby zbywania nieruchomości,

e)  wybrane procedury gospodarki nieruchomościami.

4)  Przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego obejmujących zagadnienia dotyczące:

a)  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zasady prowadzenia i udostępniania
materiałów z zasobu,

b)  odmowy włączenia dokumentacji sporządzonej przez wykonawców prac do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

c)  rozgraniczania nieruchomości,

d) ewidencji gruntów i budynków – zasad prowadzenia, aktualizacji i udostępniania danych
ewidencyjnych.

Wykład
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2.

Rozwiązywanie zagadnień problemowych z zakresu prawa administracyjnego - kazusów.
Opracowanie projektów aktów administracyjnych.
Rozwiązywanie zagadnień problemowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarki nieruchomościami
oraz geodezji i kartografii  – kazusów.
Opracowanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach dotyczących geodezji i
kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.
Przygotowanie  prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu prawa
administracyjnego, prawa cywilnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego lub gospodarki
nieruchomościami.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Burza mózgów, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia,
blended learning, część wykładów w formie on-line, wybrane ćwiczenia w formie on-line

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Test sprawdzający 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Prezentacja 50%

Literatura
Obowiązkowa

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego1.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne2.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami3.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P6S_KR03 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu geodety.

GK_P6S_UK18
Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii oraz brać udział w debatach i
dyskusjach naukowo-technicznych, a także przedstawiać i oceniać różne stanowiska i opinie oraz
dyskutować o nich.

GK_P6S_WK15 Absolwent zna i rozumie społeczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności geodety, a
także rozumie dylematy współczesnej cywilizacji oraz relacje społeczne.


