Program szkolenia

ZAPRASZA NA SZKOLENIE
dnia 04 kwiecień 2016 (poniedziałek)
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

 Zmiany w ewidencji gruntów i budynków po 11.01.2016 r.


Zmiany w ewidencji gruntów i budynków po 11.01.2016. Budynki, użytki i kontury
klasyfikacyjne w ewidencji gruntów i budynków w geodezyjnych opracowaniach
jednostkowych i w trybie modernizacji.
Szkolenie prowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak – geodeta z uprawnieniami 1,2,3,5,6,7,
wykonawca prac geodezyjnych,

Użytki w EGiB. Zmiany w zakresie użytków obowiązujące w EGiB od
11.01.2016 r

 Grunty zabudowane rolne i grunty zabudowane zurbanizowane, grunty
przeznaczone pod zabudowę. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej

Dyrektor ośrodka szkoleniowego geodetów i kartografów SGP
Program szkolenia:
800 – 900 – rejestracja uczestników

 Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

900 – 1030 – sesja szkoleniowa
1030 – 1100 – przerwa na kawę
1100 - 1230

-

 Użytek Tp w opracowaniach geodezyjnych – kiedy Tp?

sesja szkoleniowa

1230 – 1300 – lunch

 Kiedy droga wewnętrzna a kiedy droga publiczna w dokumentacji geodezyjnej

1300 - 1500 - dyskusja
Koszt uczestnictwa:
- dla członków SGP o/Krakowskiego (nie zalegających ze składkami) –150,00 zł
- dla pozostałych uczestników - 200,00 zł
Szkolenie zwolnione z podatku VAT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą elektroniczną na adres asuryjak@op.pl od dn 9.03.2016 do dnia
31.03.2016r.
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 )
wyłącznie po 9.03.2016 na konto SGP – Zarząd Oddziału w Krakowie, nr 83-1020-2892-0000-5002-0161-4205 do
dnia 31.03.2016r.(koniecznie z dopiskiem szkolenie 04.04.2016 )



Podatki a użytki w EGiB - wzajemne relacje

 Funkcje użytkowe budynków w ewidencji gruntów i budynków



Uwaga !!

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

 Kontur budynku, powierzchnia zabudowy po nowemu oraz w kontekście Prawa
Budowlanego i artykułu 57.1.5 Ustawy Prawo Budowlane

