
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
ul. Czackiego 3/5,    00-043 Warszawa 

Tel./Fax + 48 22 827 72 25 
e-mail: szkolenia@sgp.geodezja.org.pl 

pl. Komuny Paryskiej 5a (budynek NOT)  

90-007 Łódź 

telefon:  42 630 94 79   

e-mail : lodz@sgp.geodezja.org.pl 

Zaproszenie na szkolenie 

Organizator Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi 

Temat szkolenia „Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków”  
Kiedy 15 listopada 2019 roku  (piątek) od godziny 9:00 do 15:30 

Gdzie w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, sala nr 202 

Prowadzący 

szkolenie 

dr inż. Ludmiła Pietrzak  
- Dyrektor Ośrodka Szkolenia Geodetów i Kartografów  Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Program 

szkolenia 

1. Przyjęcie granic nieruchomości w podziałach nieruchomości w kontekście atrybutów ZRD i BPP. 

2. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. 

3. Inwentaryzacja geodezyjna, zasięgi użytków B, Ba, Bi i zmiany z użytku Bp. Obowiązki wykonawcy, 

organu i właścicieli nieruchomości. 

4. Budowa bądź poszerzanie dróg a wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. 

5. Zasięg użytku Bp w kontekście tyczenia geodezyjnego. 

6. Kiedy tereny mieszkaniowe B a kiedy grunty rolne zabudowane Br. Kiedy wolno przywrócić Br. 

Klasyfikator czy geodeta? 

7. Użytek B w procesie modernizacji i po modernizacji EGiB - obowiązki wykonawcy i organu. 

8. Użytki Ls i Lz – kiedy i który - możliwości zmiany gruntów leśnych na inne użytki.   Wyłączanie gruntów z 

produkcji leśnej.  

9. Kiedy las - Ls, kiedy  grunty zadrzewione i zakrzewione Lz a kiedy te grunty na użytkach rolnych Lzr.  

10. Użytek Ls w EGiB i stan faktyczny na gruncie. 

11. Woda płynąca - linia brzegu w kontekście opracowania podziału nieruchomości bądź  mapy do celów 

projektowych (MDCP). 

12. Użytki kopalne - zasięg użytków kopalnych, kiedy K i zasięg  K - tryb zmiany na inne  użytki. 

13. Drogi wewnętrzne i publiczne. Użytek Tp i jego ujawnianie w EGiB. Wyłączanie gruntów z produkcji a 

użytek Tp. 

14. Rowy w ewidencji gruntów i budynków.  Rowy w trybie modernizacji EGiB. Jak sprostować błędne zapisy. 

15. Nieużytki i ich zasięg - czy w trybie klasyfikacji? 

16. Zmiana klasyfikacji gruntów. Klasyfikacja a deweloperzy. Kiedy można zmienić  (głównie obniżyć)  klasę 

gruntu. 

 

Koszt 150 zł od członka SGP Oddziału w Łodzi, który ma opłacone składki.  

250 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu. 

/w cenie obiad + zestaw kawowy/ 

Konto, na które 

należy dokonać 

opłaty 

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 „Użytki gruntowe 

i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków”, nazwisko i  imię. 

Zgłoszenia 

uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na adres lodz@sgp.geodezja.org.pl z podaniem imienia i nazwiska 

zgłaszanej osoby oraz  danych do faktury do dnia 4 listopada 2019 roku. 

Dodatkowe 

informacje 

Faktury i świadectwa ukończeniu kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia. 

Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową. 
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