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Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
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.I10B.1122.20

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

Agnieszka Stacherzak, Małgorzata Akińcza

Pozostali prowadzący Małgorzata Akińcza, Monika Płuciennik, Małgorzata Świąder, Joanna Wysmułek

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z problematyką rolniczej przestrzeni produkcyjnej i jej związków z przestrzenią wiejską.
Ważnymi zagadnieniami są: struktura użytkowania gruntów, działka ewidencyjna i działka rolna, organizacja
gospodarstw rolnych, transport rolny, zapotrzebowanie na prace urządzeniowo-rolne.
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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

problemy kształtowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej; ma wiedzę na temat rolniczej
przestrzeni produkcyjnej w rozwoju obszarów
wiejskich; posiada podstawową wiedzę w zakresie
programowania prac urządzeniowo- rolnych; zna
klasyfikację użytków gruntowych

GP_P6S_WG05 Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

scharakteryzować stan rolniczej przestrzeni
produkcyjnej i ocenić potrzebę zmian
z wykorzystaniem prac urządzeniowo-rolnych; potrafi
ocenić rozłóg wsi, rozłóg gospodarstwa rolnego, układ
dróg

GP_P6S_UW07
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia odpowiedzialności za racjonalne
gospodarowanie gruntami rolnymi, rozumie znaczenie
rozwoju obszarów wiejskich dla społeczeństwa.

GP_P6S_KK02
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie projektu 15

Konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1. Definicja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w nawiązaniu do pojęcia
obszarów wiejskich oraz rolniczej funkcji terenu określonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy i rodzaju struktur zagospodarowania
przestrzennego (rolniczy kompleks produkcyjny).
Wykład 2. Problematyka kształtowania obszarów wiejskich: rozwój obszarów
wiejskich (ekorozwój) i rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  monitorowanie
struktury użytkowania gruntów, przestrzenna organizacja działalności na
obszarach wiejskich. Granica rolno- leśna.
Wykład 3. Struktura użytkowania ziemi (gruntów), pojęcie użytku gruntowego,
rozmieszczenie poszczególnych rodzajów użytków gruntowych, grupy i rodzaje
użytków gruntowych definiowane w ewidencji gruntów i budynków (kataster),
zasady zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych.
Wykład 4. Rozłóg wsi i gospodarstwa rolnego. Mierniki oceny rozłogu gruntów.
Wykład 5. Podział użytków gruntowych z ekologicznego punktu widzenia, czynniki
warunkujące położenie danego rodzaju użytku, lokalizacja użytku gruntowego w
krajobrazie otwartym, sąsiedztwo użytków gruntowych (ekosystemy i ekotony).
Zasady i wskazówki związane z kształtowaniem użytków gruntowych.
Wykład 6. Rolnicza przestrzeń produkcyjna w krajobrazie otwartym wsi (elementy
krajobrazu otwartego: osiedle wiejskie, rozłóg wsi, działka, typy układów działek,
drogi, zadrzewienia itp.). Szachownica gruntów.
Wykład 7. Problematyka kształtowania krajobrazu i zapobiegania erozji w
gospodarowaniu przestrzenią wiejską.
Wykład 8. Ekorozwój obszarów wiejskich i ekologiczne bariery rozwoju (naturalne-
pierwotne, wtórne: kreowane przez człowieka - prawne, organizacyjne).
Uwarunkowania ekorozwoju.
Wykład 9. Ujęcie systemowe przestrzeni rolniczej - rolnicza przestrzeń
produkcyjna jako obszar przeznaczony do pełnienia funkcji rolniczej oraz jej
powiązania (relacje) z innymi funkcjami na obszarach wiejskich. Gospodarka
gruntami i restrukturyzacja przestrzeni wiejskiej (rozdysponowanie ziemi
pomiędzy podmioty gospodarcze, poprawa rozłogów gruntów, ochrona
środowiska). Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej. Odłogowane grunty orne.
Wykład 10. Tok postępowania w procesie prac projektowych związanych z
gospodarowaniem ziemią i restrukturyzacją przestrzeni rolniczej (fazy projektu:
rozpoznanie stanu istniejącego, analiza potencjalnych warunków rozwoju i ocena
możliwości rozwiązań przestrzennych, projekt gospodarowania ziemi i projekt
urządzeniowo-rolny). Rolnicza przestrzeń produkcyjna w opracowaniach
planistycznych.
Wykład 11. Gospodarstwo rolne, nieruchomość rolna. Struktura gospodarstw
rolnych w Polsce na tle krajów UE. Gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne.
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Wykład 12. Prace urządzeniowo-rolne w kształtowaniu rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Systematyka zabiegów urządzeniowo-rolnych, definicje, sekwencja
w czasie, zmiany w środowisku i krajobrazie powodowane przez poszczególne
zabiegi urządzeniowo-rolne, organy odpowiedzialne za ich realizację.
Wykład 13. Transport rolny, wskaźniki charakteryzujące nasycenie obszaru
drogami transportu rolnego, metody projektowania dróg na terenach rolnych,
straty brzegowe, transport po polu, transportochłonność.
Wykład 14. Problematyka wpływu inwestycji infrastrukturalnych o charakterze
regionalnym, krajowym (np. autostrada, szybka kolej) na rolniczą przestrzeń
produkcyjną i rozłogi gospodarstw rolnych.
Wykład 15. Tematyka kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w
projektach rozwoju obszarów wiejskich w krajach UE - aspekt prawny,
instytucjonalny, finansowy, społeczny

Wykład
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2.

Ćwiczenie 1. Studium użytkowania gruntów na podstawie danych z ewidencji
gruntów i budynków (1- 3).
Ćwiczenie 2. Studium stanu władania gruntami (4- 5).
Ćwiczenie 3. Analiza kształtu rozłogu wybranej wsi (6-7).
Ćwiczenie 4. Analiza kształtu rozłogów wybranych gospodarstw rolnych (8-9).
Ćwiczenie 5. Charakterystyka struktury wielkościowej gospodarstw rolnych
(10-11).
Ćwiczenie 6. Ocena sieci dróg transportu rolnego (12-13).
Ćwiczenie 7. Rolnicza przestrzeń produkcyjna w planach i programach
opracowywanych w gminie (14-15).

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Kolokwium 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Podstawy rolnictwa i ekologii, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.

Literatura
Obowiązkowa

Bielska A., Kupidura A.: Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.1.
Warszawa 2013.
Akińcza M., Malina R.: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Wykłady i ćwiczenia. Wrocław 20072.
Hopfer A., Cymerman R., Nowak A.: Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. Warszawa 1982.3.
Hopfer A., Kobyłecki A., Żebrowski W.: Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich. Warszawa 1980.4.

Dodatkowa

Richling A., Solon J.: Ekologia krajobrazu. Warszawa 1996.1.
Tkocz J.: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce. Katowice 19982.
Wybrane metody matematycznej analizy stosowane w urządzaniu przestrzeni rolniczej pod red. Hopfera A. Olsztyn 1991.3.
http://www.minrol.gov.pl/
www.trow.pl4.
aktualne przepisy prawne www.prawo.sejm.gov.pl5.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz
spoleczno-ekonomicznych i przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią, precyzyjnego formułowania
problemów, zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i twórczego myślenia o
przestrzeni.

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

GP_P6S_WG05
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zależności między składowymi agroekosystemu oraz
podstawy prowadzenia działalności rolniczej, a także zagadnienia dotyczące rolniczej przestrzeni
produkcyjnej; zna zasady i reguły funkcjonujące w zarządzaniu obszarami wiejskimi.


