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Planowanie infrastruktury technicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I20B.1581.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Kuśnierz

Pozostali prowadzący Magdalena Kuśnierz, Joanna Kajewska-Szkudlarek, Tomasz Kowalczyk, Paweł Dąbek,
Paweł Wiercik, Ryszard Pokładek

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot ma celu zaznajomienie studentów z planowaniem inwestycji wpływających na lokalny bilans wodny,
systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz systemami pokrywającymi zapotrzebowanie na energię
elektryczną i cieplną.
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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
Zna podstawowe zjawiska i procesy hydrologiczne
niezbędne do uwzględnienia w opracowaniach
planistycznych sieci i obiektów infrastruktury
technicznej.

GP_P6S_WK20 Egzamin pisemny

W2
Ma ogólną wiedzę o procedurach podejmowania
decyzji na etapie planowania inwestycji związanych
z infrastrukturą techniczną.

GP_P6S_WG17 Egzamin pisemny

W3
Zna metody obliczania urządzeń do regulacji zasobów
wodnych obszarów wiejskich i zurbanizowanych oraz
ustalania zapotrzebowania na wodę, energię oraz
odprowadzania ścieków.

GP_P6S_WG16,
GP_P6S_WG17 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi określić zapotrzebowanie na poszczególne
media dla terenu przeznaczonego pod zabudowę. GP_P6S_UW11 Projekt

U2

Potrafi określić podstawowe działania służące
poprawie regulacji stosunków powietrzno-wodnych
w glebie, a tym samym dostosowania obszaru pod
kątem stosownych inwestycji technicznych
i środowiskowych.

GP_P6S_UW07,
GP_P6S_UW11 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ma świadomość potrzeby racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi. GP_P6S_KO03 Egzamin pisemny

K2 Rozumie znaczenie infrastruktury technicznej dla
rozwoju gospodarczego danego regionu. GP_P6S_KO04 Egzamin pisemny,

Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 45

Konsultacje 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
85

ECTS
3.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1:      Rola i miejsce wody w gospodarce przestrzennej.

Wykład 2:      Hydrometeorologiczne podstawy gospodarowania wodą.

Wykład 3:      Typy zasilania obszarów w wodę. Zlewnia hydrologiczna i jej
charakterystyka.

Wykład 4:      Cieki wodne i ich zasilanie. Pomiar przepływu i stanu wody w
ciekach.

Wykład 5:      Obliczanie przepływów charakterystycznych, hydraulika koryt
otwartych.

Wykład 6:      Podstawowe urządzenia hydrotechniczne i melioracyjne.

Wykład 7:      Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia gleb. Infrastruktura
odwaniająca.

Wykład 8:      Zapobieganie skutkom suszy, infrastruktura nawadniająca.

Wykład 9:      Regulacja rzek, ochrona przed powodzią. Ekstremalne zjawiska
hydrologiczne.

Wykład 10:    Infrastruktura techniczna a infrastruktura krytyczna.

Wykład 11:    System zaopatrzenia w wodę. Rodzaje sieci wodociągowych. Ujęcia
wód podziemnych i powierzchniowych. Zbiorniki wodociągowe.

Wykład 12:    System odprowadzania ścieków bytowych. Aktualny stan prawny
gospodarki ściekowej. Rodzaje kanalizacji.

Wykład 13:    Alternatywne sposoby zagospodarowania wód opadowych.
Odwodnienia dróg i ulic. Uwarunkowania prawne, techniczne, społeczne oraz
ekologiczne ich stosowania.

Wykład 14:    System zaopatrzenie w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

Wykład 15:    Zasady lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej. Obszary
ograniczonego użytkowania. Lokalizacja inwestycji celu publicznego.

Wykład

2.

Ćwiczenie 1:    Opracowanie koncepcji systemu melioracyjnego doliny rzecznej
użytkowanej rolniczo w celu regulacji stosunków powietrzno-wodnych w glebie.

Ćwiczenie 2:    Opracowanie koncepcji regulacji koryta cieku w celu ochrony doliny
rzecznej przed skutkami ekstremalnych zjawisk hydrologicznych.

Ćwiczenie 3:    Analiza lokalizacyjna istniejącej infrastruktury technicznej na
terenie wybranego fragmentu miasta. Realizacja ćwiczenia w oparciu o wizję
terenową oraz prace kameralne.

Ćwiczenie 4:    Planowanie infrastruktury technicznej dla wybranego fragmentu
osiedla. Obliczanie zapotrzebowania na wodę, gaz, energię. Obliczanie bilansu
ścieków i ładunków zanieczyszczeń.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Prezentacja 50%

Wymagania wstępne
Rysunek techniczny i planistyczny; Podstawy gospodarki przestrzennej; Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania
przestrzenią; Zarządzanie zasobami wodnymi na obszarach niezurbanizowanych

Literatura
Obowiązkowa

Łyp B.: Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.1.
Praca zbiorowa pod red. Berdysz M.: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce: fachowy poradnik dla2.
urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa. Warszawa: Verlag Dashöfer, 2005.
Prochal P., Brandyk T.: Podstawy melioracji rolnych : podręcznik dla studentów akademii rolniczych. T. 1, Warszawa :3.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1986
Prochal P., Brandyk T.: Podstawy melioracji rolnych : podręcznik dla studentów akademii rolniczych. T. 2, Warszawa :4.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1987
Byczkowski A.: Hydrologia. Wyd. SGGW, Warszaw 1996r.5.

Dodatkowa

Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Warszawa, Arkady, 2002.1.
Mikulski Z.: Gospodarka wodna. PWN Warszawa, 1998r.2.
Marcilonek S.: Eksploatacja urządzeń melioracyjnych. Wyd. AR we Wrocławiu, 1994r3.
Korzeniewski W.: Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie / z komentarzem i 110. rysunkami Władysława4.
Korzeniewskiego. Warszawa 2004.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KO03
Absolwent jest gotów do uznawania swojej roli w kształtowaniu przestrzeni, jej wpływu na środowisko oraz
do uwzględniania w działalności inżynierskiej pozatechnicznych (w tym społeczno-kulturowych oraz
etycznych) aspektów.

GP_P6S_KO04

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia prawidłowego wykonania projektów planistycznych jako
narzędzi kreujących ład przestrzenny, ochronę środowiska, warunki życia społecznego oraz mających
wpływ na ekonomiczną wartość przestrzeni/nieruchomości, a także dostrzegania skutków podjętych
decyzji w zakresie gospodarowania przestrzenią, infrastrukturą i obiektami, w tym wpływu na środowisko
oraz bezpieczeństwo ludzi.

GP_P6S_UW07 Absolwent potrafi wskazać przyczyny powodujące zmiany w środowisku wpływające na produkcję rolniczą
i stan środowiska.

GP_P6S_UW11

Absolwent potrafi analizować i oceniać wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i
regionalnym z wykorzystaniem narzędzi wskaźnikowych; zdefiniować główne cele i zadania strategiczne
oraz opracować elementy strategii rozwoju lokalnego, wykorzystując różne źródła danych tematycznych;
umie zastosować techniki wspierające proces partycypacji społecznej i podejmowania decyzji
planistycznych.

GP_P6S_WG16
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące procesu projektowania
przestrzeni użytkowej oraz rozróżnia sieci i obiekty infrastruktury niezbędne do uwzględnienia w
opracowaniach planistycznych.

GP_P6S_WG17 Absolwent zna i rozumie procedury podejmowania decyzji w planowaniu różnego typu inwestycji, w tym
infrastruktury technicznej, na etapie planowania i zagospodarowywania terenu.

GP_P6S_WK20
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania i cele gospodarki wodnej oraz zasady zrównoważonego
kształtowania zasobów wodnych, a także zagadnienia dotyczące zintegrowanego gospodarowania wodą,
narzędzia zarządzania strategicznego i planowania w gospodarce wodnej; zagadnienia z zakresu
proekologicznego zagospodarowania przestrzennego zlewni i metody ochrony zasobów wodnych.


