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Zainteresowania badawcze: 

 sytuacja planistyczna gmin – pokrycie gmin miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego; stopień szczegółowości ustaleń planistycznych, 

 zmiany struktury funkcjonalnej gmin – nadmierny przyrost terenów budowlanych 

(wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), 

 struktura podziałów geodezyjnych na terenach zabudowanych oraz przeznaczanych pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Najważniejsze publikacje: 

1. „Problemy kształtowania ładu przestrzennego”, praca zbiorowa, Uniwersytet Rolniczy 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków 2015 r. 

2. „Analiza ustaleń planistycznych umożliwiających zachowanie lokalnych cech architektury 

na przykładzie Otwocka”, w: Przestrzeń i Forma, nr 23 z. 2, Szczecin 2015 r. 

3. „Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej”, pod redakcją 

J.M. Chmielewskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013r. 

(uhonorowana nagrodą Rektora Politechniki Warszawskiej, zespołową stopnia II, za 

osiągnięcia naukowe w roku 2013.) 

4. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zespołów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na przykładzie osiedla Boernerowo w Warszawie”, w: „Współczesne 

uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla 

zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne”, pod red. A. Maciejewskiej, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014 r. 

5. „Rola absolwentów gospodarki przestrzennej w kreacji trójwymiarowej przestrzeni na 

obszarach zurbanizowanych”, w: :Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? O historii, 

perspektywach i problemach gospodarki przestrzennej”, pod red. B. Portera, 

Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2013 r. 



6. „Ocena lokalizacji obszarów planistycznych w Warszawie”, w: „Gospodarka Przestrzenna 

w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju”, pod red. A. Maciejewskiej, 

Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia Tom 

CXLII, Warszawa 2012 r. 

7. „Stopień szczegółowości ustaleń planistycznych – wpływ na zagospodarowanie 

przestrzenne”, w: „Powiat i gmina jako podmioty planowania przestrzennego”, pod red. 

J. Dębskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych, Otwock 2006 r. 

8. „Local spatial development plans”, w: „Urban Sprawl Warsaw Agglomeration, case 

study”, pod red. M. Gutry-Koryckiej, Warsaw University Press, Warszawa 2005 r. 

 

Osiągnięcia zawodowe: 

 członek zespołu autorskiego ponad 20 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (uchwalonych w latach 1999-2005, w gminach: Lesznowola, Piaseczno, 

Sokołów Podlaski), 

 członek zespołu autorskiego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sandomierza (uchwalonego w roku 2000), uhonorowanego 

Nagrodą Ministra Infrastruktury II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie 

planowania przestrzennego i urbanistyki 

 współpraca przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego m. st. Warszawy (uchwalonego w roku 2006), 

 członek zespołu autorskiego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (w latach 2008–2011), 

 sekretarz międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej 

budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2007), 

 sekretarz Rady Architektury i Rozwoju Warszawy przy Prezydencie m.st Warszawy 

(2007–2008), 

 sekretarz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie m.st 

Warszawy (2008–2009, 2010–2013). 
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