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Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości,
po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.
11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) od godziny 9:30 do 15:30

Sala nr 202 w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
Marian Brożyna - doświadczony i uznany specjalista z zakresu geodezji, posiadający wieloletnią praktykę
w przedmiotowym zakresie w administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym.
1.

Omówienie zasadniczych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujących
od 1 czerwca 2017 r., wpływających na postępowanie przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości.

2. Procedury i decyzje przy rozgraniczaniu nieruchomości w trybie Kpa i ustawy prawo
geodezyjne i kartograficzne.
 Cel postępowania rozgraniczeniowego.
 Ustalenie stron postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 Możliwość odmowy wszczęcia postępowania o rozgraniczenie w trybie Kpa.
 Procedura i orzeczenie o kosztach postępowania rozgraniczeniowego.
 Procedura oceny dokumentacji rozgraniczeniowej przez PODGiK przed wydaniem decyzji.
 Formy zakończenia postępowania administracyjnego o rozgraniczeniu.
 Organ odwoławczy w sprawach o rozgraniczenie.
 Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 Orzecznictwo.
3. Procedury i decyzje administracyjne przy podziale nieruchomości w trybie Kpa.
 Organy właściwe do wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału w I instancji:
- z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- z "specustaw" - drogowej, lotniskowej i in.
 Organy odwoławcze w postępowaniu o podział nieruchomości.
 Procedura oceny dokumentacji wymaganej do wszczęcia postępowania podziałowego i wydania
decyzji o zatwierdzeniu podziału.
 Najczęściej popełniane nieprawidłowości w postępowaniu.
 Orzecznictwo.
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140 zł od członka SGP Oddziału w Łodzi, który ma opłacone składki.
230 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.
Opłata za szkolenie obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe oraz koszty organizacyjne.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi, pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 ŁÓDŹ
Nr konta PKO BP Oddział Łódź 1710 2033 5200 0011 0200 1050 72, z dopiskiem opłata za „ Decyzje
administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodesu
postępowania administracyjnego(Kpa)., nazwisko i imię”
Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na adres lodz@sgp.geodezja.org.pl z podaniem imienia i nazwiska
zgłaszanej osoby oraz danych do faktury do dnia 30 listopada 2017 roku.
Faktury i świadectwa ukończeniu kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu Szkolenia.
Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową.

