
 

 
 

 

 

 

 

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 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich  

Oddział w Łodzi 
 

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 „Dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów  

i budynków w rozumieniu nowych regulacji prawnych”. 
Kiedy 

21 września 2021 roku  (wtorek) od godziny 9:00 do 14:00 

Gdzie 
Platforma Zoom 

Prowadzący 

szkolenie 

Dr hab. inż. Paweł Hanus-prof. nadzw. AGH-prodziekan 

Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  

AGH w Krakowie. 
Orientacyjny 

program 

szkolenia 

 

1. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, do kiedy według dotychczasowych przepisów? 

2. Projektowane działki i punkty graniczne, oznaczenia działek po połączeniu, i podziale. Czy zmiany 

dotyczą wykonawców prac?  

3. Jak prawidłowo określić kontur użytku B, kiedy Bi, Ba, Bp. Zadania starosty  

w związku z wykazaniem użytku B, Bp,  definicje  użytków N i Tr. 

4. Modyfikacja położenie punktów granicznych. Nowe atrybuty punktów granicznych, kiedy położenie 

punktu granicznego spełnia standardy dokładnościowe, czy sposób pozyskania danych o punkcie 

granicznym jest ustalony czy nieustalony? 

5. Dane ewidencyjne dotyczące budynku. Budynek jest ewidencyjny czy nieewidencyjny? Jakie 

dokumenty przygotowuje geodeta dla budynku, którego budowę rozpoczęto? Czy wykaz zmian danych 

ewidencyjnych dotyczących budynku powinien być sformalizowany? Czy PODGiK może wprowadzić 

własny wzór formularza wykazu zmian danych ewidencyjnych. 

6. Aktualizacja EGiB w drodze czynności materialno-technicznej czy w drodze decyzji. Zawiadomienia o 

zmianach dokonanych w EGiB, czy tylko elektronicznie? Kiedy ujawnić w EGiB lokal stanowiący 

odrębną nieruchomość ? 

7. Ustalanie linii brzegu cieków naturalnych. 
 

Koszt 200 zł od członka SGP, który ma opłacone składki.  

250 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu. 

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 „Szkolenie w dniu 

21 września 2021 roku”, 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 15 września 2021 r. 

Dodatkowe 

informacje 

Faktury / świadectwa będą wydawane po zakończeniu szkolenia, przesłane e-mail/pocztą na podany w 

zgłoszeniu  adres. Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową. 

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia. Płatności należy dokonać najpóźniej na 

1 dzień przed szkoleniem na podany numer konta. Konieczne jest podanie kontaktu telefonicznego do uczestnika 

oraz dokładnego adresu e-mail. Po dokonaniu płatności każdemu uczestnikowi na adres e-mail zostanie przesłany 

link do szkolenia oraz szczegółowa instrukcja dalszego postępowania. Aby wziąć udział w szkoleniu należy 

spełniać optymalne wymagania sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 

czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); system operacyjny taki jak Windows 8 

(zalecany Windows 10), lub Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Połączenie 

internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). 
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