Stowarzyszenie Geodetów
Polskich Oddział w Łodzi
Pl. Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź,
www.lodz.sgp.geodezja.org.pl

SEMINARIUM
Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii
organizowane przez

Zarząd Oddziału SGP w Łodzi
Termin: 3 – 4 listopada 2022 roku
Program seminarium:

3.11.2022 r. (czwartek)
10.00 – 10.45 – Rejestracja uczestników
11.00 – 11.45 – Informacja WINGiK w zakresie sprawowanych zadań.
Wojciech Dyakowski - Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
12.00 – 12.45 – Wpływ służby geodezyjnej województwa na rozwój regionu – wybrane przykłady.
Andrzej Dziubiński – Geodeta Województwa Łódzkiego, Dyrektor Departamentu Geodezji.
13.00 – 13.45 – Obiad
14.00 – 18.30 – Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML zgodnie z ustawą
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi.
1.

2.

3.

Podstawowe informacje na temat opracowania map obiektowych w kontekście
rozporządzeń: w sprawie standardów technicznych (…), mapy zasadniczej, BDOT500, EGiB
oraz GESUT.
Przetwarzanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aplikacji
C-GEO:
- import i wygenerowanie mapy zasadniczej z plików GML,
- edycja i tworzenie nowych obiektów,
- kontrola poprawności danych (walidacja),
- eksport różnicowego pliku GML,
- raporty, wykazy i inne operacje na danych z PZGiK w C-GEO.
Wykorzystanie usług sieciowych w dostępie do bezpłatnych danych przestrzennych:
- osnowa szczegółowa (WMS i WFS),
- dane ewidencyjne z WMS i WFS (działki, budynki), usługa ULDK,
- dane wysokościowe WCS (NMT, wysokości),
- plany zagospodarowania przestrzennego,
- ortofotomapy, mapy topograficzne, BDOT10k,
- punkty adresowe.

Jerzy Biegalski – przedstawiciel firmy Softline Plus twórcy oprogramowania dla geodezji C-GEO.
Uwaga!
Uczestnicy otrzymują na podany adres e-mail przed szkoleniem bezpłatne, 30-dniowe licencje C-GEO 2022
z dodatkowymi modułami oraz materiały szkoleniowe.
19.00 – Spotkanie przy ognisku.

4.11.2022 r. (piątek)
8.00 – 9.00 – Śniadanie
9.15 – 10.00 – Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miasta Łodzi.
Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
10.15 – 12.45 – Część I. Geodezyjna obsługa inwestycji - aktualne regulacje prawne.
1.

Mapa do celów projektowych.

2.

Wytyczenie obiektów budowlanych.

3.

Obsługa montażu i pomiar przemieszczeń.

4.

Inwentaryzacja powykonawcza oraz ocena zgodności zrealizowanego obiektu z projektem

Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
12.45 – 13.45 Obiad
14.00 – 17.00 – Część II. Wybrane aspekty procedury aktualizacji EGiB.
1.

Zasady ustalania granic działek ewidencyjnych i użytków gruntowych podczas
aktualizacji EGiB.

2.

Pozyskanie informacji o budynkach "ewidencyjnych" oraz określenie zasięgu związanych
z nimi użytków gruntowych.

3.

Budynki w bazie BDOT500 - kryteria kwalifikacji (budynki "nieewidencyjne").

– Część III. Dokumentacja techniczna przekazywana do PODGiK - operat techniczny.
1.
Sprawozdanie techniczne.
2.
Dokumenty niezbędne do aktualizacji bazy danych EGiB.
3.
Inne dokumenty operatu technicznego.
– Część IV. Dyskusja i odpowiedź na zadane pytania.
Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Uwaga! Wraz ze zgłoszeniem można przekazać pytania do prowadzącego szkolenie.
17.00 - Zakończenie seminarium, rozdanie świadectw.

Koszt uczestnictwa :
750 zł - dla członków Stowarzyszenia naszego Oddziału z opłaconymi składkami,
800 zł - osoby niestowarzyszone.

Miejsce seminarium:

Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ''Nagórzyce''

około 60 km od Łodzi, 110 km od Warszawy (S8)
Ośrodek położony 300 m od Zalewu Sulejowskiego,
około 2 km od Zapory w Smardzewicach, po drodze z Tomaszowa Mazowieckiego
- Groty Nagórzyckie.
Swolszewice Małe
ul. Leśna 1
97-213 Smardzewice
GPS:
51°28'19.4"N 19°59'09.7"E
51.472069, 19.986023
www.nagorzyce.lodz.lasy.gov.pl

Plan dojazdu:

