
 

 

Wykaz podstawowych umiejętności i zadań praktycznych 

Kierunek Gospodarka Przestrzenna 

 

Lp. Umiejętności 
Zadania wykonawcze 

 (forma realizacji: analiza dokumentacji, obserwacje terenowe) 

1. Ocena organizacji 
zakładu pracy 
(biura, urzędu, 

jednostki 
samorządowej) 

Zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym (statutem) oraz 
z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, zwłaszcza związanymi 

z ochroną środowiska, gospodarką komunalną, infrastrukturą, 
inwestycjami, geodezją, gospodarką nieruchomościami, planowaniem 

i zagospodarowaniem przestrzennym (w tym architekturą 
i budownictwem), a także z polityką społeczną.  

2.  Ocena 
charakterystyki 
terenu, w której 

znajduje się zakład 
pracy (jednostka 
samorządowa) 

Zapoznanie się z położeniem zakładu pracy (jednostki samorządu 
terytorialnego), podziałem administracyjnym terenu, jego walorami 

przyrodniczo-krojobrazowymi, dziedzictwem historycznym 
i kulturowym. 

3. Ocena sytuacji 
społeczno-

demograficznej 
mieszkańców 

Zapoznanie się z sytuacją demograficzną (grupy wiekowe), rynkiem 
pracy, wykształceniem, warunkami mieszkaniowymi, oświatą i 

ochroną zdrowia. 

4. Ocena stanu 
zagospodarowania 

terenu 

Zapoznanie się z przeznaczeniem, zagospodarowaniem, uzbrojeniem 
terenu oraz stanem ładu przestrzennego, z uwzględnieniem 

wymogów zrównoważonego rozwoju. 

5. Ocena stanu 
środowiska 

przyrodniczego 

Zapoznanie się ze stanem rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
środowiskiem przyrodniczym, z obszarami prawnie chronionymi, 

wielkością i jakością zasobów wodnych oraz obszarami  naturalnych 
zagrożeń (np. ryzykiem powodzi). 

6.  Ocena dziedzictwa 
kulturowego 

Zapoznanie się z informacjami o dziedzictwie kulturowym i zabytkach, 
dobrach kultury, krajobrazem kulturowym oraz ochroną 

konserwatorską.  

7. Ocena stanu 
infrastruktury 

technicznej 

Zapoznanie się z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków, odprowadzaniem wód opadowych, 

stosunkami wodnymi, systemami energetycznymi, ciepłowniczymi 
i gazowniczymi oraz telekomunikacją.  

8.  Ocena 
infrastruktury 
transportowej 

Zapoznanie się z infrastruktura drogową, kolejową, transportem 
zbiorczym oraz trasami rowerowymi. 

9. Ocena prac nad 
planami 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Zapoznanie się z procesem opracowywania studium uwarunkowań 
i kierunkami zagospodarowania przestrzennego oraz planów 

miejscowych, planami obowiązującymi, nowymi planami 
miejscowymi, zmianami dotyczącymi przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na inne cele. Poznanie procedur formalno-prawnych 
opracowania planu miejscowego (zbieranie wniosków do planu, 

wyłożenie projektu do wglądu, publiczna dyskusja).  



10. Ocena 
nieruchomości 

Zapoznanie się z nieruchomościami komunalnymi i ich 
wykorzystaniem, a także z  obrotem i zarządzaniem  

nieruchomościami, podziałem, wyceną i oceną stanu nieruchomości. 

11.  Ocena strategii 
rozwoju i działań 
na rzecz rozwoju 

lokalnego 

Zapoznanie się ze strategią rozwoju np. gminy, budżetem i jej 
głównymi dochodami i wydatkami, planowanymi inwestycjami oraz 

źródłami ich finansowania ( rachunek ekonomiczny w podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych). 

12. Ocena 
kompetencji i 

całości zakresu 
prac w dziedzinie 

gospodarki 
przestrzennej  

Zapoznanie się z całym procesem wydawania decyzji 
administracyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej, np. decyzja o 
warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji, ocena zagrożeń 

projektowanej inwestycji dla środowiska.  

 


