
 GOSPODARKA PRZESTRZENNA  

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH 2019-2020 

 

1. Grupa 1 – Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza i krajoznawcza – prof. dr hab. Janina 

Zbierska  

Nr Temat Promotor 

1 

Analiza przestrzenna terenów zieleni w 

miejscowości uzdrowiskowej Rabka Zdrój od 

XIX wieku 

dr inż. Magdalena Meller 

2 

Analiza przestrzenna terenów zieleni w 

miejscowości uzdrowiskowej Duszniki Zdrój 

od XIX wieku 

dr inż. Magdalena Meller 

3 

Analiza przestrzenna terenów zieleni w 

miejscowości uzdrowiskowej Świeradów 

Zdrój od XIX wieku 

dr inż. Magdalena Meller 

4 

Waloryzacja krajobrazu miejscowości 

uzdrowiskowej Muszyna pod kątem zmian 

terenów zieleni miejskiej od XIX w. 

dr inż. Magdalena Meller 

5 
Analiza uwarunkowań fizjograficznych gminy 

Czerwonak, pod kątem możliwości zabudowy 
dr inż. Anna Zbierska 

6 

Studium zmian zagospodarowania gruntów w 

strefie buforowej korytarzy ekologicznych na 

przykładzie powiatu pilskiego 

dr inż. Anna Zbierska 

7 
Koncepcja regeneracji terenów zieleni na 

obszarze miasta Słupsk 
dr hab. Klaudia Borowiak 

8 

Ocena potencjału rekreacyjnego jeziora 

Zbąszyńskiego wraz z koncepcją rozbudowy 

infrastruktury rekreacyjnej 

dr inż. Szymon Jusik 

 

9 
Koncepcja rewitalizacji dawnego cmentarza 

ewangelickiego w Trzcielu 

dr inż. Szymon Jusik 

 

10 

Ocena walorów widokowych wybranych 

szlaków turystycznych wraz z koncepcją ich 

wzbogacenia 

dr hab. Klaudia Borowiak 

 

11 

Waloryzacja i koncepcja zagospodarowania 

rekreacyjnego wybranego terenu nad Wartą 

w Poznaniu 

dr hab. Maria 

Drapikowska 

12 

Zasoby wodne w gospodarce przestrzennej 

gminy… jako element podnoszący 

atrakcyjność krajobrazu 

dr hab. Ryszard 

Staniszewski 

13 

Analiza przestrzennego zróżnicowania 

wybranych gospodarstw rolnych na 

podstawie systemu szybkiej identyfikacji oraz 

opracowanie koncepcji obszarów 

problemowych 

dr inż. Jerzy Kupiec 

 

 



 

 

2. Grupa 3 – Infrastruktura wodna na obszarach niezurbanizowanych – prof. dr hab. Sadżida Murat 

- Błażejewska 

Nr Temat Promotor 

1 
Uwarunkowania stosowania oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Szamotuły 

dr inż. Radosław Matz 

 

2 

Przestrzenne zróżnicowanie lokalizacji 

obiektów handlowych 

wielkopowierzchniowych w województwie 

wielkopolskim   

dr Karol Mrozik 

3 
Przestrzenne aspekty suburbanizacji w 

wybranych gminach wiejskich MOF 
dr Karol Mrozik 

4 

Przestrzenne aspekty suburbanizacji na 

przykładzie Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Piły 

dr Karol Mrozik 

5 

Ocena swobody planistycznej gminy 

Murowana Goślina, pod kątem możliwości 

wyznaczenia obszarów przewidzianych do 

urbanizacji 

dr inż. Anna Zbierska 

6 

Koncepcja aktywizacji form turystyki i 

rekreacji uwarunkowanej obecnością wód 

powierzchniowych w wybranej gminie 

dr hab. inż. Piotr 

Lewandowski 

7 

Koncepcja gospodarki przestrzennej 

wybranej gminy w aspekcie przeciwdziałania 

suszy i powodzi 

dr hab. Mariusz Sojka 

prof. UPP 

8 

Projekt błękitno-zielonej infrastruktury w 

gospodarowaniu wodami opadowymi 

w wybranej przestrzeni miasta 

dr hab. Jolanta Kanclerz 

9 

Projekt błękitno-zielonej infrastruktury w 

gospodarowaniu wodami opadowymi w 

mieście Konin 

dr hab. Jolanta Kanclerz 

10 

Opracowanie koncepcji zalesień na 

przykładzie wybranej gminy powiatu 

poznańskiego 

dr hab. Adam Zydroń 

11 
Przemiany struktury użytkowania gruntów w 

wybranej gminie  po roku 2004 

prof. dr hab. inż. Jolanta 

Komisarek 

12 
Aktualny stan i możliwości zagospodarowania 

gruntów w wybranej gminie 

prof. dr hab. inż. Jolanta 

Komisarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Grupa 4 – Obiekty budowlane i ich posadowienie i lokalizacja – dr hab. Wojciech Tschuschke 

prof. nadzw. 

Nr Temat Promotor 

1 
Koncepcja zmiany zagospodarowania 

terenu wybranego parku miejskiego 
dr inż. Krzysztof Górski 

2 
Koncepcja wsi tematycznej dla wybranej 

miejscowości w Wielkopolsce. 

dr hab. inż. Zbigniew 

Sroka 

3 
Ogrodzenie posesji - znaczenie 

funkcjonalne i estetyczne 
dr inż. Jacek Mądrawski 

4 
Koncepcja rewitalizacji Miejskiego Parku 

Ekologicznego w Śremie 
dr inż. Zbigniew Walczak 

5 
Koncepcja budowy strefy rekreacyjno-

sportowej w miejscowości Dopiewo 
dr inż. Zbigniew Walczak 

6 
Projekt parkingu samochodowego 

przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym 
dr inż. Sławomir Gogolik 

7 
Opracowanie mapy atrakcyjności 

osiedleńczej wybranej gminy 
dr hab. Adam Zydroń 

8 

Ocena zmienności czasowej komfortu 

termicznego mieszkańców Poznania w 

latach 1987 - 2017 

dr hab. Bogdan Chojnicki 

prof. UPP 

9 
Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w 

miejscowości Szamotuły 

dr hab. inż. Krzysztof 

Otremba 

10 

Koncepcja rewitalizacji terenów należących 

do Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

miejscowości Pniewy 

dr hab. inż. Krzysztof 

Otremba 

11 
Koncepcja rewitalizacji parku w 

miejscowości Kcynia 

dr hab. inż. Krzysztof 

Otremba 

12 
Opracowanie koncepcji rewitalizacji 

wybranego terenu 
dr inż. Natalia Tatuśko 

 


