
 

 

 

 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE 
dnia 24 listopada 2015 (wtorek) 

w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie  
al. Jana Pawła II 232 

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, służby geodezyjnej 
i kartograficznej stopnia wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz wykonawców prac 
geodezyjnych. 

TEMAT SZKOLENIA 

Ustalenie linii brzegu oraz projekt rozgraniczenia 
gruntów pokrytych wodami 

 

Szkolenie prowadzi  Krzysztof Kowalski 

Geodeta, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Autor publikacji „Gospodarka Nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi” 

Program szkolenia: 

  800  – 900 –  rejestracja uczestników  
  900 – 1030 – sesja szkoleniowa  
1030 – 1100 – przerwa na kawę 
1100   - 1230   -  sesja szkoleniowa 
1230 – 1300 – lunch 
1300   - 1500  - sesja szkoleniowa 
 

Zakres szkolenia: 

- Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – ustalenia na gruncie i na zobrazowaniach lotniczych 

- Wznowienie znaków granicznych 

- Wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib 

- Podział nieruchomości - przyjęcie granic nieruchomości 

- Rozgraniczenie nieruchomości 

- Stabilizacja granic na gruncie w poszczególnych procedurach 

           - Błąd położenia punktu granicznego 

 

Koszt uczestnictwa: 
- dla członków SGP o/Krakowskiego (nie zalegających ze składkami) –120,00 zł 
- dla pozostałych uczestników - 150,00 zł 
 
Szkolenie zwolnione z podatku VAT 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 
� Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą elektroniczną na adres asuryjak@op.pl  do dnia 18.11.2015r. 
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko, Imię PESEL, datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania, imię ojca, 
(format: Kowalska Anna 55052203322 22.05.1955 Pcim ul.Krótka 5, 31-115 Kraków c. Józefa, dane do faktury 
(nazwę, adres z kodem i NIP) oraz kwotę i datę wpłaty   
� Informacji udziela kol. Anna Suryjak – asuryjak@op.pl, tel. 693-44-19-70, 12-421-25-79,  
� Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu  prosimy dokonywać ( po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia )  
na konto SGP – Zarząd Oddziału w Krakowie, nr  83-1020-2892-0000-5002-0161-4205 do dnia 
18.11.2015r.(koniecznie z dopiskiem szkolenie 24.11.2015 ) 
 

Uwaga !! 
Dane osobowe są konieczne w związku ze zwolnieniem szkolenia z podatku VAT. 
 


