
 

 
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 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich  

Oddział w Łodzi 

 

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  Interpretacyjne i praktyczne problemy opracowań geodezyjnych  

w świetle istotnych zmian Prawa Geodezyjnego, Prawa Budowlanego,  

standardów technicznych.  

 Wybrane zagadnienia związane z wydzielaniem dróg publicznych  

i wewnętrznych w podziałach nieruchomości zurbanizowanych oraz rolnych. 
Kiedy 

19 listopada 2020 roku  (czwartek) od godziny 9:00 do 15:30 

Gdzie  

Platforma Zoom 

 Szkolenie realizujemy tak samo jak nasze szkolenia stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej 

mamy platformę Zoom Meeting. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, 

prezentacje/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania 

wykładowcy, jak również zadawać pytania głosowe.  
 

Prowadzący 

szkolenie 

 

dr inż. Ludmiła Pietrzak  
Wykonawca prac geodezyjnych; Uprawnienia z zakresów:1, 2, 3, 5, 6, 7 – geodeta, 

kartograf, fotogrametra; Rzeczoznawca majątkowy, klasyfikator gruntów, planista; 

Dyrektor Ośrodka Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów 

Polskich. 
 

Koszt  

200 zł od członka SGP, który ma opłacone składki.  

250 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu. 
 

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,  autorskie materiały szkoleniowe  

(plik PDF przesłany po szkoleniu), imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz fakturę (zostaną wysłane 

pocztą).  

 

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 szkolenie w dniu 19 listopada 2020 roku”, 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 10 listopada 2020r. 

 

mailto:sekretarz@sgp.geodezja.org.pl
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Dodatkowe 

informacje 

 

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia.  

Płatności należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem na podany numer konta.  

Konieczne  jest podanie kontaktu telefonicznego do uczestnika  oraz dokładnego adresu e-mail.  

Po dokonaniu płatności każdemu uczestnikowi na adres e-mail zostanie przesłany  link do szkolenia 

oraz szczegółowa instrukcja dalszego postępowania.  

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełniać optymalne wymagania sprzętowe:  

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);  

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);  

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza 

wersja), Linux, Chrome OS.  

Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps).  
Ramowy program 

szkolenia 

Temat pierwszy: 

 

1. Kiedy stosujemy przepisy dotychczasowe a kiedy nowe.  

2. Klauzulowanie/oświadczenie – na mapach do celów projektowych, inwentaryzacyjnych i prawnych.  

3. Granice na MDCP - stosowanie paragrafu 31 Rozporządzenia ws. standardów technicznych.  

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – procedura.  

5. Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych po zmianie przepisów.  

6. Użytek Bp po zmianie przepisów Ustawy PGiK oraz Ustawy Prawo Budowlane.  

7. Użytek Bp a fotowoltaika – zakres wyłączenia przy naziemnej instalacji paneli fotowoltaicznych. 

8. Dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków. Obsługiwać, przenieść do archiwum, wydawać zaświadczenia? 

9. Uprawnienia zawodowe w zakresie 1 czy 2 do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie 

paragrafu 31.  

10. Osnowy realizacyjne i pomiarowe, pomiary geodezyjne – dokładności, błędy, raporty z pomiarów i kontrola 

pomiarów.  

11. Mapy do celów prawnych w kontekście przepisów Rozporządzenia „standardy” i zapisy w tym zakresie w 

Ustawie o gospodarce nieruchomościami – zawartość mapy do celów prawnych, zwłaszcza mapy z projektem 

podziału nieruchomości w obu przepisach. Służebności na mapach do celów prawnych.  

12. Stosowanie „potrąceń” (33%) w aspekcie dokumentacji i obszaru zgłoszenia.  

13. Skład operatu technicznego i sprawozdania technicznego, podpisy w operacie technicznym, plik PDF i GML, 

oryginały dokumentów. 

14. Udostępnianie kopii materiałów z operatów technicznych. Co zrobić z oryginałami dokumentów gdy do 

PODGiK przekazywany jest operat w postaci elektronicznej? 

15. Udostępnianie danych osobowych w kontekście zgłaszania prac geodezyjnych. Czy organ może ograniczać 

udostępnianie danych osobowych dla Wykonawcy prac geodezyjnych. 

16. Aktualizacja EGiB po zmianie standardów – kiedy nowe dane w EGiB. Aktualizacja w trybie egzekucji 

administracyjnej – popełniane błędy. 

Harmonogram prac-etapowanie prac geodezyjnych – organ i wykonawca. Czy organ może odmówić etapowania? 

17. Zgłaszanie prac. Zgłaszanie a wyznaczanie i utrwalanie podziałów. Obszar zgłoszenia – jaki obszar 

zgłoszenia w poszczególnych pracach geodezyjnych? Kto decyduje o obszarze zgłoszenia. „Pajączki” w obszarze 

zgłoszenia. Ile map do celów projektowych bądź inwentaryzacji powykonawczych w ramach jednego zgłoszenia? 

18. Aktualność MDCP. Aktualność map na naradach koordynacyjnych. 

19. Stosowanie przepisów przejściowych.  

20. Weryfikacja prac. Pozytywny i negatywny protokół weryfikacji – co może organ a co wykonawca. 

21. Zebrane interpretacje i stanowisko GGK w poszczególnych zagadnieniach. 

 

Temat drugi: 

 

1. Stosowanie zapisów art. 98 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czy  działka pod drogę  

publiczną musi być zawsze wydzielana? 

2. Czy istnieje możliwość wydzielenia działki o kilku funkcjach planistycznych, pozostającą ciągle 

własnością dotychczasowego właściciela? 

3. Jakie użytki będzie miała taka działka? 

4. Jak w takim przypadku powinien byś realizowany dostęp do drogi publicznej? 

5. Co  powinna zawierać decyzja zatwierdzająca taki podział? 

6. Wyroki sądów i rozstrzygnięcia SKO w tym zakresie.  

7. Projektowane drogi wewnętrzne według MPZP. 

8.Wydzielanie dróg wewnętrznych w podziałach rolnych. 
 

 


