
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

dnia 24 luty 2020 (poniedziałek)

w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

al. Jana Pawła II 39

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

TEMAT SZKOLENIA

       1. Zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (jeżeli zostanie uchwalone)

2. Przyjęcie granic nieruchomości w podziałach nieruchomości w kontekście atrybutów ZRD i 
BPP. Atrybuty ZRD i BPP w kolejnych zmianach egib i ich wpływ na prace geodezyjne i PZGiK

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

Dyrektor ośrodka  szkoleniowego geodetów i kartografów SGP

Program szkolenia:

  8:00  -    9: 00      -   rejestracja

  9:00  -   10:30     -   sesja szkoleniowa

10:30  -  11:00      -   przerwa kawowa

11:00  -  12:30      -   sesja szkoleniowa

12:30  -  13:30      -   lunch

13:30  -  16:00   -   sesja szkoleniowa + dyskusja

Koszt uczestnictwa:

- dla członków SGP o/Krakowskiego (nie zalegających ze składkami) –180,00 

- dla pozostałych uczestników - 220,00 

Szkolenie zwolnione z podatku VAT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą elektroniczną na adres asuryjak@op.pl do dnia 17.02.2020r.

W zgłoszeniu należy podać wyłącznie : nazwisko, imię, PESEL,   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 

 Wpłaty  za  uczestnictwo  w szkoleniu   prosimy dokonywać (  po otrzymaniu  potwierdzenia przyjęcia )
wyłącznie na konto SGP – Zarząd Oddziału w Krakowie  ul.Straszewskiego 28 

nr  04-1140-1010-0000-3522-2900-1006  UWAGA NOWY NR KONTA  

(koniecznie z dopiskiem szkolenie  24.02.2020r)

Temat Szkolenia

      Jeżeli zostanie uchwalona do tego czasu zmiana Ustawu  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, to temat szkolenia:

       1. Zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

2. Przyjęcie granic nieruchomości w podziałach nieruchomości w kontekście atrybutów ZRD i BPP. Atrybuty ZRD i BPP w 

kolejnych zmianach egib i ich wpływ na prace geodezyjne i PZGiK

Jeżeli do tego czasu nie zostanie uchwalona Zmiana Ustawy PGiK to temat szkolenia:

1. Przyjęcie granic nieruchomości w podziałach nieruchomości w kontekście atrybutów ZRD i BPP. Atrybuty ZRD i BPP w 

kolejnych zmianach egib i ich wpływ na prace geodezyjne i PZGiK

2. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Odwrócenie wyłączenia w przypadku zaniechania procesu inwestycyjnego.

3. Inwentaryzacja geodezyjna, zasięgi użytków B, Ba, Bi i zmiany z użytku Bp. Obowiązki wykonawcy, organu i właścicieli 

nieruchomości.

4. Budowa bądź poszerzanie dróg a wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

5. Zasięg użytku Bp w kontekście tyczenia geodezyjnego bądź rozpoczęcia procesu inwestycyjnego

6. Kiedy tereny mieszkaniowe B a kiedy grunty rolne zabudowane Br. Kiedy wolno przywrócić Br. Klasyfikator czy geodeta?

7. Użytek B w procesie modernizacji i po modernizacji EGiB – obowiązki wykonawcy i organu.

8. Użytki Ls i Lz – kiedy i który - możliwości zmiany gruntów leśnych na inne użytki. Wyłączanie gruntów z produkcji leśnej. 

9. Kiedy las - Ls, kiedy grunty zadrzewione i zakrzewione Lz a kiedy te grunty na użytkach rolnych Lzr.

10.Użytek Ls w EGiB i stan faktyczny na gruncie.

11.Woda płynąca - linia brzegu w kontekście opracowania podziału nieruchomości bądź mapy do celów projektowych (MDCP)  - 

Stosowanie Prawa Wodnego  i §82a egib

12.Użytki kopalne - zasięg użytków kopalnych, kiedy K i zasięg K – tryb zmiany na inne użytki. Nie istniejące w terenie użytki K w 

egib – co z nimi zrobić.

13. Użytek Tp i jego ujawnianie w EGiB. Wyłączanie gruntów z produkcji a użytek Tp. 

14. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Dostęp do drogi publicznej a droga wewnętrzna w MPZP. Czy istnieje dostęp do drogi 

publicznej w podziale. Służebności. Szerokości dróg wewnętrznych

15.Rowy w ewidencji gruntów i budynków. Rowy w trybie modernizacji EGiB. Jak sprostować błędne zapisy.

16. Wody stojące, stawy, oczka wodne w egib – kiedy które?

17.Nieużytki i ich zasięg - czy w trybie klasyfikacji?

18. Bocznica w przedsiębiorstwach – Tk czy Ba

19.Zmiana klasyfikacji gruntów. Klasyfikacja z urzędu i na wniosek. Klasyfikacja a deweloperzy. Kiedy można zmienić (głównie 

obniżyć) klasę gruntu.

20. Podatki a użytki gruntowe – skutek podatkowy zmiany użytku gruntowego

21. Fotowoltaika – jaki użytek – wyłączenie z produkcji-zakres wyłączenia


