
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

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 „Wybrane zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii”
Kiedy 12 czerwca  2017 roku  (poniedziałek) od godziny 9:00  do 16:00
Gdzie w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a

Prowadzący
szkolenie

dr inż. Ludmiła Pietrzak 
- Dyrektor Ośrodka Szkolenia Geodetów i Kartografów  Stowarzyszenia Geodetów Polskich,

wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, uprawnienia nr. 1,2,3,5,6,7

Program
szkolenia

1. Podziały nieruchomości 
 w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 w trybie art.73 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające  ustawy 

reformujące administrację publiczną
 w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  ZRID  
 przyjęcie granic
 zatwierdzanie podziałów
 podziały nieruchomości rolnych, m.in. w aspekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 uwierzytelnianie/klauzulowanie 

2. Inwentaryzacja powykonawcza  obiektów
 faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej
 dopuszczalne odstępstwa od projektu – nowe przepisy od 1.01.2017.
 odbiór dokumentacji przez PODGiK i PINB
 uwierzytelnianie/klauzulowanie 

3. Operat techniczny
 skład operatu technicznego
 analiza materiałów źródłowych, dane wiarygodne i niewiarygodne
 weryfikacja prac geodezyjnych
 dane osobowe w dokumentacji geodezyjnej
 orzecznictwo

Koszt 140 zł od członka SGP Oddziału w Łodzi, który ma opłacone składki. 
230 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.
/w cenie obiad + zestaw kawowy/

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 „Wybrane 
zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii”, 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 30 maja 2017 roku.

Dodatkowe 
informacje

Faktury i świadectwa ukończeniu kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.
Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową.
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