
Przedmiot:

Treści nauczania:

24 godz.

0 godz.

identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z aspektami formalno-prawnymi racjonalnego gospodarowania zasobami 

środowiska przyrodniczego. 

korzystania z obiektywnych źródeł informacji technicznej i prawnej przy rozstrzyganiu problemów praktycznych.

Opis

podstawowe akty prawne z zakresu korzystania z wód, ochrony wód oraz ochrony przed powodzią i suszą.

podstawowe uwarunkowania prawne przy realizacji inwestycji budowlanych.

działania, w tym prawne umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i obowiązujące oceny poziomu substancji w powietrzu w danej

strefie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

Ochrona wód, ochrona przed powodzią i suszą

Podstawy prawne sporządzania dokumentacji wodnoprawnej. Procedury administracyjne wydawania pozwolenia

wodnoprawnego. Operat wodnoprawny – rodzaje, podstawowe pojęcia, wymagania formalnoprawne oraz

obligatoryjne elementy operatu.

Gospodarowanie przestrzenią (powierzchnią ziemi) i krajobrazu, ochrona gleb oraz gruntów rolnych i leśnych.

Gospodarowanie obszarami rolniczymi i leśniczymi i ich ochrona.

Wybrane zagadnienia prawa rzeczowego. Własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, służebność,

hipoteka. Ustawa Prawo Budowlane z aktualnymi zmianami. Słownik pojęć stosowanych w ustawie. Prawa i

obowiązki uczestników procesu budowlanego. Odpowiedzialność zawodowa. Przepisy dotyczące uprawnień do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Proces inwestycyjny. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie budowy, pozwolenie na budowę i obowiązek

zgłoszenia prac, realizacja, oddanie do użytku obiektu budowlanego. Dziennik budowy. Katastrofa budowlana.

Problematyka ochrony środowiska i formy ochrony przyrody, które w szczególności maja zapewnić możliwość

ingerencji państwa w obszarach objętych ochroną i możliwość zastosowania instrumentów administracyjno-

prawnych.

Historia Prawa Wodnego w Polsce, powiązanie Ustawy z Dyrektywami UE, struktura Ustawy podstawowe

definicje, własność wód i gruntów pod wodami, linia brzegu, obowiązki właściciela wody, korzystanie z wód.

Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie, z aktualnymi zmianami

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy ochrony zdrowotnej w zakresie stosowania materiałów

budowlanych i eksploatacji budynków. Normy dopuszczalnego stężenia szkodliwych substancji w

pomieszczeniach oraz dopuszczalnego poziomu hałasu. Certyfikaty jakości wyrobów budowlanych. Przepisy

prawne regulujące ekonomiczne zużycie energii. 

Tematyka 

zajęć

Oddziaływanie inwestycji na środowisko i zalecenia wykonywania ich ocen obowiązujących w zależności od

charakteru i zakresu działania.

PRAWO WODNE, BUDOWLANE ORAZ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Przedmiotowe efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

Ćwiczenia

Wykłady

WIEDZA – zna i rozumie:

Dokumentacja budowlana. Wskaźniki techniczne i użytkowe obiektów budowlanych. Zasady ustalania powierzchni

zawarte w aktach prawnych. Okresowe przeglądy techniczne, książka obiektu, obowiązki wynajmującego i

najemcy.


