
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 „Gospodarka nieruchomościami w gminie, powiecie i województwie”. 
Szkolenie skierowane do jednostek samorządowych, administracji państwowej (starostów, 

wojewodów) i geodetów wykonujących dokumentację dla ww. celów ( zakres 1 i 2). 
Kiedy 

27 kwietnia 2021 roku  (wtorek) od godziny 9:30 do 14:30 

Gdzie 
Platforma Zoom 

Prowadzący 

szkolenie 

Marian Brożyna  

- doświadczony i uznany specjalista z zakresu geodezji, posiadający wieloletnią praktykę  

w przedmiotowym zakresie w administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym.  

biegły sądowy, rzeczoznawca majątkowy, wykładowca na kursach przygotowawczych do 

egzaminu na uprawnienia zawodowe oraz innych szkoleniach z zakresu geodezji i gospodarki 

nieruchomościami na rzecz różnych instytucji. 
Program 

szkolenia 

 

1/ Pojęcia nieruchomości. 
 

2/ Podstawowe zasady gospodarki nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego( gminie, 

powiecie, województwie), 

-zasób nieruchomości, 

-własność nieruchomości, 

-użytkowanie wieczyste nieruchomości. 
 

3/ Zarząd trwały na nieruchomości, 

-zarządzanie nieruchomością. 
 

4/ Wywłaszczanie nieruchomości:  

- w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

- w trybie specustawy drogowej i innych. 
 

5/ Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. 
 

6/ Opłaty adiacenckie. 
 

7/ Dokumentacja geodezyjna niezbędna dla ww. czynności. 
 

Koszt 200 zł od członka SGP, który ma opłacone składki.  

250 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 w dniu 

27 kwietnia 2021 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 20 kwietnia 2021r. 

Dodatkowe 

informacje 

Faktury i świadectwa będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia. 

Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową. 
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