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Kataster
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.I4B.1064.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Olgierd Kempa

Pozostali prowadzący Olgierd Kempa, Jakub Szczepański

Okres
Semestr 3

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
W trakcie zajęć Student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem jednej
z największych baz danych w kraju. Kurs ma na celu zapoznanie Studenta ze źródłem danych zasilających ta
bazę, podstaw prowadzenia zasobu oraz zasad ich udostępniania. Po ukończeniu zajęć Student znać będzie
możliwości wykorzystania tych danych w gospodarce nieruchomościami.
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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
zawartość bazy katastru nieruchomości i jego
powiązania z  ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy
BDOT 500 oraz map tematycznych.

GP_P6S_WG07,
GP_P6S_WG08,
GP_P6S_WG15,
GP_P6S_WG16,
GP_P6S_WG17,
GP_P6S_WK23

Zaliczenie pisemne,
Projekt

W2 treść bazy danych katastralnych oraz ksiąg
wieczystych. GP_P6S_WK23 Zaliczenie pisemne,

Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zaproponować metodę badawczą pozwalającą
na ocenę problemu społecznego, przeprowadzić
analizę sytuacji, zinterpretować wyniki i wyciągnąć
wnioski w zakresie danych gromadzonych w katastrze
nieruchomości.

GP_P6S_UU17,
GP_P6S_UW01,
GP_P6S_UW04,
GP_P6S_UW05,
GP_P6S_UW06,
GP_P6S_UW08,
GP_P6S_UW09,
GP_P6S_UW12

Zaliczenie pisemne,
Projekt

U2 rozróżnić formy władania i rodzaje nieruchomości;
GP_P6S_UW05,
GP_P6S_UW06,
GP_P6S_UW09,
GP_P6S_UW10

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

U3
wykorzystać kataster nieruchomości, księgi wieczyste,
ewidencję sieci uzbrojenia terenu, mapę zasadniczą
oraz map tematyczne jako źródła danych
o nieruchomościach.

GP_P6S_UW05,
GP_P6S_UW06,
GP_P6S_UW11

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłej nauki i podnoszenia kwalifikacji. GP_P6S_KO05,
GP_P6S_KR06 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przeprowadzenie badań 10



3 / 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Kataster nieruchomości – podstawowe informacje, cele i zadania.

Historia katastru uwzględniająca katastry powstałe na terenie zaborów. Tworzenie
katastru w okresie powojennym.

Podstawy prawne organizacji współczesnego katastru nieruchomości.
Powierzchniowy podział kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków.

Użytki gruntowe, podział, zasady zaliczania gruntów do poszczególnych użytków.

Rejestry gruntów, budynków i lokali – definicje i informacje o tych obiektach
przechowywane w ewidencji gruntów i budynków.

Mapy ewidencyjne – zawartość i symbolika map. Rejestr cen i wartości jako
element systemu katastralnego.

Księga wieczysta a kataster nieruchomości – wzajemne powiązanie informacyjne i
informatyczne. Rola katastru nieruchomości w planowaniu przestrzennym,
gospodarce nieruchomościami i wspomaganiu decyzyjnym jednostek samorządu
terytorialnego i Skarbu Państwa.

Repetytorium.

Wykład

2.

Weryfikacja zapisów operatu ewidencji gruntów w zakresie użytkowania
nieruchomości, przygotowanie dokumentacji z okresowej weryfikacji danych
ewidencyjnych w zakresie użytków gruntowych

Weryfikacja zapisów operatu ewidencji gruntów w zakresie funkcji i parametrów
ewidencyjnych budynków, przygotowanie dokumentacji z okresowej weryfikacji
danych ewidencyjnych w zakresie danych budynkowych

Sporządzenie operatu przykładowego

Ocena pracy studentów na ćwiczeniach.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Gra dydaktyczna, Metoda problemowa, Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Praca w grupie,
Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie pisemne, Projekt, Aktywność na zajęciach 50%

Dodatkowy opis

Przedmiot wspomagany platformą kształcenia na odległość (e-learning). 50% zajęć odbywa się w sposób zdalny.

Literatura
Obowiązkowa

Kempa O., Kazak J.: Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne a podatki od nieruchomości, Prace Naukowe Uniwersytetu1.
Ekonomicznego we Wrocławiu (367), Wrocław 2016;
• Ustawa z 17 maja 1989 prawo geodezyjne i kartograficzne. [wg aktualnego brzmienia];2.
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów3.
i budynków. [wg aktualnego brzmienia];
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. [wg aktualnego brzmienia];4.

Dodatkowa

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. [wg1.
aktualnego brzmienia];
• Ustawa z 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych. [wg aktualnego brzmienia];2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do uzupełniania nabytej wiedzy o aspekty praktyczne oraz myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy.

GP_P6S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania społecznej roli absolwenta kierunku gospodarka przestrzenna, w
szczególności rozumienia potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej formie,
informacji i opinii dotyczących działalności inżynierskiej w sferze przestrzennej, a takżeetyki zawodowej,
kultywowania dorobku i tradycji zawodowych.

GP_P6S_UU17 Absolwent potrafi planować i realizować proces własnego uczenia się przez całe życie

GP_P6S_UW01

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną i statystyczną do przeprowadzenia analiz, symulacji
i eksperymentów w rozwiązaniach technicznych, koniecznych w gospodarce przestrzennej; analizować
wybrane zjawiska przestrzenne, zastosować rachunek całkowy do obliczania różnych wielkości
geometrycznych; wyszukiwać i wykorzystywać różne metody obliczeniowe, a także przeanalizować
uzyskane wyniki i wyciągnąć z nich wnioski; przedstawić graficznie wyniki pomiarów i obliczeń oraz
oszacować ich niepewność.

GP_P6S_UW04
Absolwent potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł, w tym literatury i baz danych, zarówno w języku
polskim jak i angielskim, prawidłowo je integrować, interpretować i krytycznie oceniać, wyciągać wnioski
oraz uzasadniać formułowane przez siebie opinie.

GP_P6S_UW05
Absolwent potrafi wykonać czynności pomiarowe i obliczenia geodezyjne, czytać i opracować mapy
tematyczne oraz wykorzystać je do celów studialnych i projektowych związanych z gospodarką
przestrzenną w środowisku cyfrowym.

GP_P6S_UW06
Absolwent potrafi, korzystając z narzędzi informatycznych oraz różnych baz i źródeł danych mających
różną formę, wyszukać, przeanalizować i zinterpretować dane dla potrzeb prac przestrzennych, zjawisk
społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

GP_P6S_UW08
Absolwent potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, analizować przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), analizować
zjawiska społeczne.

GP_P6S_UW09
Absolwent potrafi posługiwać się instrumentami prawnymi; opracować pisma procesowe w ramach
postępowania administracyjnego. Potrafi sklasyfikować podmioty prawne oraz zidentyfikować ich
uprawnienia na gruncie prawa rzeczowego.

GP_P6S_UW10
Absolwent potrafi dokonać analizy, oceny i interpertacji poziomu społeczno-gospodarczego miasta,
regionu i kraju na tle gospodari globalnej oraz zidentyfikować endogeniczne i egzogeniczne czynniki
rozwoju, a także analizować i oceniać decyzje władz publicznych w zakresie wzrostu gospodarczego i
polityki strukturalnej; obsługiwać generator wniosków w RPO.

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_UW12
Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, a z racji kierunku studiów -
także w interdyscyplinarnych, przyjmując różne role i odpowiednio określając priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania.

GP_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu zakresu działań inżynierskich
przydatne do zastosowania w kierunku gospodarka przestrzenna

GP_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie normatywy techniczne, wymagania oraz warunki techniczne wznoszenia i
sytuowania prostych budynków i budowli oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji. Zna i
rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia obiektów i systemów technicznych.

GP_P6S_WG15
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagadnienia z zakresu
szacowania nieruchomości. Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia obiektów i
systemów technicznych.
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Kod Treść

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_WK23

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki
przestrzennej oraz zasady gospodarowania przestrzenią. Zna metody analiz przestrzennych
pozwalających na rozwiązywanie tych dylematów. Zna podstawowe rozwiązania legislacyjne w zakresie
przygotowania i sporządzania dokumentów planistycznych, rozumie odpowiedzialność za zmiany w
środowisku, wynikłe z planowania.


