
 
 
 

 
ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

 

dnia 11 października 2017 (środa) 
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 
 

1.Problemy związane z wprowadzeniem zmian użytków w ewidencji gruntów i 
budynków wynikające ze stwierdzonych zmian sposobu użytkowania. 
2.Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów wynikające ze zmiany 
przeznaczenia gruntów w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

Szkolenie prowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak – geodeta z uprawnieniami 1,2,3,5,6,7, 
wykonawca prac geodezyjnych,  

Dyrektor o środka  szkoleniowego geodetów i kartografów SGP   
Program szkolenia: 

800   – 900 – rejestracja uczestników  

900 – 1030 – sesja szkoleniowa  

1030 – 1100 – przerwa na kawę 

1100 - 1230   -  sesja szkoleniowa 

1230 – 1300 – lunch 

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  
do dnia  6.10.2017r. 
W zgłoszeniu należy podać wyłącznie: nazwisko, Imię PESEL oraz 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  na konto SGP – Zarząd Oddziału w Krakowie, nr   
           83-1020-2892-0000-5002-0161-4205 (koniecznie z dopiskiem szkolenie 11.10.2017) 
 

Program szkolenia 
 
 
Zmiana użytków rolnych na:  
 
tereny komunikacyjne (drogi) lub zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) 

dla działek stanowiących wydzielone drogi wewnętrzne, a powstałych w wyniku 

podziałów nieruchomości (zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy lub 

planami miejscowymi) do obsługi komunikacyjnej działek budowlanych czy mini 

osiedli mieszkaniowych.  

W szczególności: czas (moment) zmiany użytku, wniosek stron – postępowanie 

z urzędu, sporządzenie dokumentów geodezyjnych przy pracach typu 

wytyczenie obiektów budowlanych, inwentaryzacja obiektów budowlanych 

i sieci uzbrojenia terenu, mapy do celów projektowych, tzw. wykonanie 

zastępcze dokumentacji oraz w niektórych sytuacjach kwestia wyłączenia 

gruntów z produkcji rolniczej.  

Wody płynące. Rowy wg zmienionych przepisów rozporządzenia w sprawie 

EGiB. Błędy (przykłady najczęściej występujących) wynikłe z weryfikacji 

wydanych baz danych EGiB w postaci plików GML, w szczególności 

wynikające z niewłaściwie wypełnionych lub braków w aktualizowanych 

rekordach baz danych. Zapisy użytków w ewidencji gruntów i budynków 

z naciskiem na tereny Bp, B, Bi, Ba, Br w kontekście ochrony gruntów rolnych, 

a także zapisów w planach miejscowych i decyzjach o warunkach zabudowy. 

 


