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Kierunek  lub kierunki studiów Ogrodnictwo, specjalność Tereny zieleni i dekoracje roślinne  

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Przepisy prawne dla terenów zieleni 

Legal provisions for green areas 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

1 (1,28) 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr Wojciech Durlak 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu 

Osoby prowadzące zajęcia dr Wojciech Durlak 

Cel modułu Zapoznanie studentów z kształtowaniem krajobrazu w świetle 

obowiązujących przepisów prawnych. Omówienie wybranych 

zagadnień z podstawowych aktów prawnych dotyczących 

ochrony przyrody, ochrony środowiska, prawa budowlanego 

oraz prawa wodnego. Poznanie procedury kształtowania 

krajobrazu wg ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę o podstawowych pojęciach, definicjach i 

klasyfikacji terenów zielni, podstawowych aktach prawnych 

obowiązujących w terenach zieleni a także ochronie terenów 

zieleni i zadrzewień. Treści modułu obejmują również 

wiadomości o procedurach usuwania drzew i krzewów, 

ochronie drzewostanu na placach budów a także problematykę 

związaną ze stosunkami sąsiedzkimi i uwarunkowaniami 

prawnymi dotyczącymi budowy obiektów małej architektury 

ogrodowej. Studenci zapoznają się także z wybranymi 

przepisami z regulaminu PZD, które stosuje się w 

powszechnym prawodawstwie związanym z terenami zieleni. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Biuletyn informacyjny Urzędu Miasta Krakowa Wydziału 

Kształtowania Środowiska Referatu Ochrony Zieleni (stan 

prawny na 01.04.2011) 

2. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 

92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 

(Dz. U z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 

4. Ustawa z 27. 04. 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 

Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016). 

Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykład, dyskusja 

 


