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

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi 
Temat szkolenia Wpływ znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów   

i budynków (EGiB) na wykonywanie prac geodezyjnych. 
Kiedy 7 marca  2014 roku  od godziny 9:00  do 16:00 - (12.00-12.30 ciepły posiłek) 
Gdzie Sala nr 202 w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a 
Prowadzący 
szkolenie Mirosław Puzia  -  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Program 
szkolenia 

 EGiB w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 Elementy EGiB („ogólny obiekt” bazy danych EGiB) w szczególności: 

• Działka ewidencyjna – definicja, granice i powierzchnia, 
• Użytek gruntowy, 
• Klasa bonitacyjna (kontur klasyfikacyjny) a klasa gleboznawcza, 
• Klasoużytek, 
• Budynek - status, funkcja, rodzaj (KŚT) i klasa (PKOB), 
• Blok budynku, 
• Obiekt trwale związany z budynkiem - taras, weranda, schody,…, 
• Lokal samodzielny i pomieszczenie przynależne, 
• Punkt graniczny – atrybuty, w tym błąd położenia. 

 Aktualizacja, modernizacja i okresowa weryfikacja operatu EGiB jako bazy danych. 
 Standardy sporządzania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej elementów EGiB. 
 Szczególne wymagania związane ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej 

na potrzeby: 
• Ustalania przebiegu granic działek  /rozporządzenie w sprawie EGiB/ 
• Rozgraniczenia, wznowienia i wyznaczenia /PGiK, rozporządzenie w sprawie rozgraniczenia, 

rozporządzenie w spawie standardów …/; 
• Podziału nieruchomości; /Ustawa o GN, rozporządzanie w sprawie podziałów, stanowisko GGK/; 
• Aktualizacji mapy do celów projektowych /Prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie rodzaju i 

zakresu …., rozporządzenie w sprawie standardów technicznych …/ 
• Inwentaryzacji powykonawczej /Prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu …., 

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych…/; 
• Prac niepodlegających zgłoszeniu /Rozporządzanie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych …, PGiK - 

działalność biegłych sądowych/; 
• Wynikające z przepisów szczególnych przy sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej na potrzeby EGiB. 

/Ustawa o lasach, Prawo wodne, Ustawa o drogach publicznych, „specustawy”,  itp./ 
Koszt 110 zł od członka SGP, który ma opłacone składki.  

190 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, dopiskiem „opłata za szkolenie EGiB, 
nazwisko i  imię” 

Zgłoszenia 
uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na e-maila  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. 
Dodatkowych informacji udziela   Andrzej Chmiela, tel. 601 391 528 
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KARTA UCZESTNICTWA W KURSIE - SZKOLENIU 

 
Temat kursu: Wpływ znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów  i budynków (EGiB) 

na wykonywanie prac geodezyjnych. 
Termin: Data –7 marca 2014 roku  w godzinach 900-1600 
Koszt: 110 zł od członka SGP, który ma opłacone składki, 190 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.  
Konto: SGP Oddział w Łodzi,  

pl. Komuny Paryskiej 5a (budynek NOT) 90-007 Łódź 
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 

 

Dane uczestników: 

* Dane obowiązkowe niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

Dane do faktury: 

 
Dodatkowych informacji udziela – Kol. Andrzej Chmiela, tel. 601 391 528 

Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail     lodz@sgp.geodezja.org.pl 

Warunki uczestnictwa: 

Przesłanie karty stanowi zobowiązanie do uczestnictwa w kursie. Rezygnacja z udziału w kursie na 4 dni lub krócej przed jego terminem nie stanowi podstawy do 
zwrotu wpłaconej kwoty. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Osoby, które nie odwołają pisemnie swego udziału, a nie wezmą udziału w 
kursie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT. Przerwanie nauki nie powoduje zwrotu opłaty. 

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej/na firmę bez składania podpisu z naszej strony osoby 
upoważnionej. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SGP w związku z organizowanym szkoleniem (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody**  na otrzymywanie informacji o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez  SGP w rozumieniu  ustawy z 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204) 

** niewłaściwe skreślić. 
…............................................................................ 

Podpis uczestnika/Podpis osoby zgłaszającej 

Nazwisko i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL* 
 
1………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kwota wpłaty: 
……………………………….. 

Data wpłaty: 
 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej/ Imię i nazwisko osoby prywatnej 
 

Adres (z kodem pocztowym): 
 
 

tel. kontaktowy, Fax.: 

NIP: e-mail: 


