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Zaproszenie na szkolenie 
Organizator Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi 
Temat szkolenia „Użytki  gruntowe  i  ich  ochrona” 
Kiedy 11 czerwca  2015 roku  (czwartek) od godziny 10:00  do 15:00 
Gdzie Sala nr 202 w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a 
Prowadzący 
szkolenie 

mgr inż. Jan Bielański  
- były Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie  

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program 
szkolenia 

1. Podstawy prawne:  
1/. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków  /Dz.U.2015, poz.542/. 
 2/. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej   
klasyfikacji gruntów /Dz.U.2012.1246/ 
 3/. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  /Dz.U.2013.120 ze zm./ 
4/.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 /Dz.U. 2012,poz,647 z późn. zm./ 

2. Kryteria zaliczania użytków gruntowych do poszczególnych ich rodzajów, w  szczególności  tych   
trudniejszych w identyfikacji ,na  przykład  Br czy B, Lzr czy Lz, Ls czy Lz,  Wsr czy Ws  itp. 

3. Klasyfikacja gruntów po zmianie rodzaju użytku gruntowego. 
4. Przypadki, gdy zmiana rodzaju użytku gruntowego nie wymaga udziału klasyfikatora. 
5. Ustalenie rodzaju użytków gruntowych i klasy gruntu na terenach zrekultywowanych.. 
6. Studium uwarunkowań, plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy 
7. Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
8. Wyłączanie gruntów z produkcji i obowiązki finansowe z tym związane. 
9. Określanie granic i powierzchni obszaru wyłączanego z produkcji rolniczej lub leśnej /Bp/ 
10. Wykazywanie gruntów oznaczonych jako Bp w ewidencji gruntów i budynków, 
11. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia w wyniku inwentaryzacji powykonawczej, że 

inwestor samowolnie wyłączył z produkcji większą powierzchnię gruntów niż Bp, na którą uzyskał 
uprzednio zgodę. 

12. Konsultacje w sprawach indywidualnych. 
Koszt 130 zł od członka SGP Oddziału w Łodzi, który ma opłacone składki.  

220 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.  
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 Wpływ 
znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, 
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. 

Dodatkowe 
informacje 

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

 


