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Krótka charakterystyka pracy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze 

wybranej gminy podmiejskiej 
Analiza struktury użytkowania gruntów na przestrzeni lat

dr inż. Lech Kotlewski Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy  
Celem pracy jest przedstawienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jej treści i miejsca w systemie planowania 

przestrzennego w Polsce.  Praktycznym aspektem pracy będzie opracowanie decyzji dla konkretnej inwestycji.

dr inż. Lech Kotlewski Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości Omówienie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości. Zastosowanie podejścia na wybranym przykładzie.

dr inż. Lech Kotlewski Zużycie nieruchomości zabudowanych Omówienie rodzajów zużycia, ich wpływu na wartość,  sposoby określania. Zastosowanie na wybranych przykładach.

dr inż. Lech Kotlewski

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z 

opracowaniem koncepcji prac remontowych i obliczeniem ich 

kosztów

Celem pracy jest wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z opracowaniem koncepcji prac remontowych i obliczeniem ich kosztów. Przy 

opracowaniu dokumentacji należy wykorzystać program typu BIM, np.. ArCADia.

dr inż. Lech Kotlewski
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego z określeniem 

wartości kosztorysowej.

Celem pracy jest wykonanie projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z założonym programem użytkowym i określenie jego wartości kosztorysowej. Przy 

opracowaniu dokumentacji należy wykorzystać program typu BIM, np.. ArCADia.

dr inż. Dariusz Konieczny Europejska komunikacja śródlądowa

Charakterystyka komunikacji śródlądowej; trasy żeglugi śródlądowej w Europie z wyróżnieniem Polski (rzeki i kanały żeglowne oraz istniejące trasy 

niewykorzystywane obecnie do żeglugi  - lokalizacja, kilometraż, parametry). Przykłady skrzyżowań tras wodnych. Nieukończone projekty kanałów wodnych (np. 

Kanał Mazurski).

dr inż. Dariusz Konieczny
Odnawialne źródła energii w ujęciu planistycznym i 

społecznym.

Podział i charakterystyka odnawialnych źródeł energii (OZE), zasady wyboru lokalizacji OZE, planowanie przestrzenne w zakresie OZE, akceptacja społeczna  

lokalizacji obiektów OZE, problematyka połączenia OZE z systemem energetycznym.

dr inż. Dariusz Konieczny Psychologia zachowań w transporcie

Na przykładzie wybranego środka transportu należy ustalić prodyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu kierowcy/motorniczego/sternika/pilota itp. 

Ustalić rodzaje zagrożeń wewnątrz pojazdu przewożącego ludzi lub towar oraz na trasie przejazdu. Ustalić czynniki bepośrednie i pośrednie wpływające na 

koncentrację osoby prowadzącej pojazd. Reakcje pasażerów na przebieg przejazdu i nietypowe zdarzenia.

dr inż. Dariusz Konieczny Historyczne, obecne i planowane środki transportu

Należy zestawić historyczne, obecne i planowane publiczne środki transportu kołowego, szynowego, wodnego i lotniczego służącego do przewozu osób i 

towarów z podaniem ich parametrów ogólnych i osiągów. Wykazać umowne daty przejścia na nowe technologie (np. przez zastosowanie nowych napędów lub 

konstrukcji) oraz czas przejazdu/przelotu na kluczowych trasach. Należy zwrócić uwagę na liczbę przewożonych osób lub masę przwwożonych towarów.

dr inż. Dariusz Konieczny
Oddziaływanie infrastruktury liniowej na przestrzeń 

nieruchomości.

Rodzaje szkód infrastrukturowych, klasyfikacja naziemnych obiektów infrastruktury, zasady ustalania powierzchni ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości (w 

tym minimalne odległości od obiektów terenowych) oraz powierzchni niezbędnej do korzystania z obcych nieruchomości (pasy eksploatacyjne sieci) dla 

wybranego rodzaju infrastruktury liniowej, zasady ustalania odszkodowań za szkody infrastrukturowe.

dr inż. Dariusz Konieczny

Własne propozycje tematów z zakresu: 

- planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

- wyceny nieruchomości, 

- skutków budowy i funkcjonowania dowolnej infrastruktury 

technicznej. 

Wymagane zaangażowane własne dotyczące struktury i treści pracy dyplomowej

dr inż. Dariusz Konieczny Gospodarka niskoemisyjna.
Rodzaje szkodliwych czynników zanieczyszczających środowisko. Przyczyny zanieczyszczenia środowiska. Rozwój zielonej energii i OZE. Porównanie Planów 

Gospodarki Niskoemisyjnej miast wojewódzkich. Oczekiwane standardy jakości środowiska.

dr inż. Andrzej Morze

Wartość nieruchomości rolnej a jej jakość rolnicza na 

przykładzie powiatu olsztyńskiego.

Badania wpływu  wartości rolniczej gruntu,  wyrażonej  klasą gruntu,  na jej wartość rynkową. Badania rynku nieruchomości rolnych. 

dr inż. Andrzej Morze

Wartość nieruchomości rolnej a jej jakość rolnicza n 

aprzykładzie powiatu ostródzkiego.

Badania wpływu  wartości rolniczej gruntu,  wyrażonej  klasą gruntu,  na jej wartość rynkową. Badania rynku nieruchomości rolnych. 

dr inż. Andrzej Morze

Wartość nieruchomości rolnej a jej jakość rolnicza na 

przykładzie powiatu kętrzyńskiego.

Badania wpływu  wartości rolniczej gruntu,  wyrażonej  klasą gruntu,  na jej wartość rynkową. Badania rynku nieruchomości rolnych. 

dr inż. Andrzej Morze

Wartość nieruchomości rolnej a jej jakość rolnicza n 

aprzykładzie powiatu suwalskiego.

Badania wpływu  wartości rolniczej gruntu,  wyrażonej  klasą gruntu,  na jej wartość rynkową. Badania rynku nieruchomości rolnych. 

dr inż. Andrzej Morze

Ocena zgodności zagospodarowania przestrzennego z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.

Badania mające na celu wykazanie faktycznych skutków ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego w  organizacji przestrzeni. Badania terenowe i za 

pomocą narzędzi gis.

dr inż. Andrzej Morze

Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzania  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie przyrodniczej oceny możliwości zmiany funkcji terenu  na potrzeby sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wykorzystanie  tematycznych opracowań mapowych i przyrodniczych baz danych. 

dr inż. Andrzej Morze
Wycena nieruchomości z gruntowej z udokumentowanym 

złożem kruszywa naturalnego podejściem dochodowym.

Uchwycenie specyfiki wyceny nieruchomości z udokumentowanym złożem kruszywa naturalnego, wykonanie operatu wyceny.

dr inż. Andrzej Morze
Wycena nieruchomości z gruntowej z udokumentowanym 

złożem kruszywa naturalnego podejściem porównawczym.

Uchwycenie specyfiki wyceny nieruchomości z udokumentowanym złożem kruszywa naturalnego, wykonanie operatu wyceny.

dr inż. Andrzej Morze
Wykonanie miejscowego projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego w programie komputerowym City Cad

Projekt wykonany w programie komputerowym.

dr inż. Andrzej Morze
Wykonanie mapy klasyfikacyjnej gruntów rolnych wybranego 

obszaru.

Klasyfikacja gleboznawcza na obszarze działki rolnej, wykonana kameralnie, za pomocą informacji glebowych z map glebowo-rolniczych, sporządzona na bazie 

nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów rolnych oraz w zgodności z najnowszą systematyką gleb.

dr inż. Cezary Kowalczyk
Projekt komercyjnej bazy danych o cenach i wartościach 

nieruchomości  

W ramach pracy:

 - opis dostępnych źródeł danych,

- analiza wymagań użytkowników i zdefiniowanie odbiorcy końcowego, 

- przygotowanie struktury bazy danych.
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