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Kierunek  lub kierunki studiów Architektura krajobrazu  

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Podstawy prawa w działalności architekta krajobrazu  
Legal regulations for landscape architect 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku 
 

II 

Semestr dla kierunku 
 

3 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

1 (0,68/0,32) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. Wojciech Durlak/Dr inż. arch. kraj. Katarzyna Pałubska 

Jednostka oferująca moduł 
 

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury 
Krajobrazu 

Cel modułu 
 

Zapoznanie studenta z obowiązującymi przepisami prawnymi w 
zawodzie architekta krajobrazu 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Wprowadzenie studentów w podstawy zagadnień 
prawodawstwa polskiego dotyczącego krajobrazu i zawodu 
architekta krajobrazu. 
Wykłady dotyczą specyfiki prawnej zawodu. Uprawnień do 
wykonywania zawodu, możliwości pozyskania uprawnień 
dodatkowych, ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego. 
Omawiane są standardy, normy, warunki techniczne, zasady 
działania organów administracji publicznej w zakresie procesu 
budowlanego. Prawo budowlane, ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zarys 
polityki przestrzennej w Polsce. Charakterystyka dokumentów 
planistycznych szczebla lokalnego. Przepisy prawne dotyczące 
krajobrazu, środowiska kulturowego, wizualnego i 
przyrodniczego. Strategie i systemy ochrony środowiska. 
Gospodarowanie terenami zieleni. Podstawy regulacji 
dotyczących wyceny, pozwolenia na usuwanie drzew i 
krzewów, naliczanie kar administracyjnych. Zarysowanie 
problematyki terenów zieleni specjalnego przeznaczenia i 
odpowiadające im przepisy. Prawo Unii Europejskiej, 
dyrektywy, konwencje i karty międzynarodowe dotyczące 
krajobrazu i terenów zieleni. Miejsce prawa międzynarodowego 
w ustawodawstwie polskim. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
 

Literatura obowiązkowa: 
Giedych R., Szumański M., 2005: Tereny zieleni jako 

przedmiot planowania przestrzennego, Wyd. SGGW, 
Warszawa (zeszyty z serii – Krajobraz z paragrafem) 

Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, konwencje, dyrektywy 
dotyczące zawodu architekta krajobrazu i terenów zieleni – 
pełny wykaz ok. 50 obowiązujących aktualnie przepisów 
prawnych jest przekazywany na zajęciach i co roku 
weryfikowany pod kątem aktualizacji i zmian w przepisach. 

Werner W., 2007: Proces inwestycyjny dla architektów, Wyd. 
PW, Warszawa 

Żarska B., 2005: Ochrona krajobrazu, Wyd. SGGW, Warszawa  
 
Literatura uzupełniająca: 
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Materiały instruktażowe i szkoleniowe (udostępniane przez 
urzędy administracji publicznej dotyczące procedur 
uzyskiwania pozwoleń, informacji i zezwoleń w trakcie 
kolejnych etapów procesu projektowego i budowlanego). 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Wykład informacyjny, dyskusja problemowa. 

 
 
 
 
 
 


