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Kierunek  lub kierunki studiów Ogrodnictwo  

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Tereny zieleni w obszarach chronionych 
Greenery in protected areas 

Język wykładowy PL 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

przedmiot do wyboru 

Poziom modułu kształcenia 
 

Pierwszego stopnia studia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku IV  

Semestr dla kierunku VII 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

2,0  (1,32/0,68) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. arch. kraj. Katarzyna Pałubska 

Jednostka oferująca moduł Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu 

Cel modułu 
 

Zapoznanie studenta z obowiązującymi formami ochrony 
różnych rodzajów terenów zieleni i wytycznymi dotyczącymi ich 
kształtowania przy ograniczeniach ochronnych. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Wprowadzenie studentów w zagadnienia różnorodnych form 
ochronnych zalecanych dla różnych rodzajów terenów zieleni. 
Wykłady dotyczą specyfiki szeroko pojętej ochrony 
krajobrazowej opartej ochronę przyrody i środowiska 
przyrodniczego, kulturowego i estetycznego, w tym zabytków, 
gospodarowanie zielenią, planowanie przestrzenne i  przepisy 
Prawa budowlanego oraz zalecenia „ustawy krajobrazowej” i 
towarzyszących jej rozporządzeń wykonawczych, opartych na 
dokumentach międzynarodowych. Na zajęciach zostaną 
omówione przepisy prawne dotyczące wybranych terenów 
zieleni: ogrodów prywatnych, parków publicznych i 
zabytkowych, obszarów chronionego krajobrazu, parków 
kulturowych i krajobrazowych, rezerwatów wraz z planami 
ochrony, skwerów, deptaków i placów miejskich w strukturach 
staromiejskich, cmentarzy, terenów kościelnych, kolejowych, 
dróg i autostrad, zbiorników wodnych itp. Podstawy regulacji 
dotyczących wyceny zieleni, pozwoleń na usuwanie drzew i 
krzewów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
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Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, orzeczenia i komentarze 
prawne dotyczące 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. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Wykład informacyjny, dyskusja, samokształcenie poprzez 
czytanie zalecanej literatury, omawianie ”dobrych praktyk”, 
ćwiczenia. 

 
 


