
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 „Rola geodety w procesie inwestycyjnym” 

Kiedy 7 grudnia 2018 roku  (piątek) od godziny 9:00 do 14:00  

Gdzie w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, sala nr 202  

Prowadzący 

szkolenie 

Dagmara Kafar 

Wieloletni pracownik administracji publicznej różnych szczebli, wykładowca, trener  
z dziedziny podstaw prawnych realizacji inwestycji oraz 

autorka wielu publikacji w prasie branżowej. 
 

Program 

szkolenia 
1. Ogólne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 
2. Specyfika postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawie budowlanym. 
3. Milczące załatwianie spraw na przykładzie zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych. 
4. Opracowania i dokumenty geodezyjno-kartograficzne niezbędne przy sporządzaniu dokumentów 

planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania fizjograficznego, prognozy 

oddziaływania na środowisko itp.). 
5. Opracowania i dokumenty geodezyjno-kartograficzne niezbędne przy uzyskiwaniu wstępnych 

decyzji inwestycyjnych (o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, zgody wodno prawnej, decyzji WKZ, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

itp.). 
6. Opracowania i dokumenty geodezyjno-kartograficzne niezbędne przy uzyskiwaniu zgód 

budowlanych – pozwoleń na budowę, zgłoszeń zwykłych i zgłoszeń z obligatoryjnym projektem 

(mapy do celów projektowych i inne). 
7. Czynności i opracowania geodezyjne wykonywane w poszczególnych etapach realizacji inwestycji: 

 przygotowanie projektu budowlanego 

 zgoda budowlana 

 budowa lub wykonanie robót budowlanych 

 oddanie do użytkowania 
 utrzymanie obiektu  

 rozbiórka obiektu  
8. Planowane zmiany w obowiązujących przepisach regulujących procesy inwestycyjne. 

Koszt 140 zł od członka SGP Oddziału w Łodzi, który ma opłacone składki.  
250 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szko leniu.  
/w cenie lunch + 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 Szkolenie nt. 

„Rola geodety w procesie inwestycyjnym”, 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 25 listopada 2018 roku. 

Dodatkowe 

informacje  

Faktury i świadectwa ukończeniu kursu będą wydawane po zakończen iu szkolenia w miejscu szkolen ia.  

Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową.  
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