
Stowarzyszenie Geodetów Polskich  

 

Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  

Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział SGP w Kaliszu 

Komunikat nr 1 

XVII Konferencji Naukowo - Technicznej  
 

na temat: 

Kataster Nieruchomości  

 „Ocena zmian wprowadzonych nowymi uregulowaniami prawnymi” 

Kalisz,  11-12 września  2014 r. 

 
Miejsce konferencji: 

Kompleks restauracyjny ALJO 
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz 

 

Zakres tematyczny Konferencji 

Konferencja w Kaliszu w roku 2014 poświęcona zostanie nowym regulacjom prawnym w zakresie katastru 

nieruchomości, a szczególnie zmienionemu Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków i 

zmienianemu Rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych.  

W tematach konferencji poruszone zostaną również wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa 

w zakresie katastru nieruchomości i ich wpływ na pracę administracji i wykonawstwa geodezyjnego. 

Konferencja odbędzie się po ustanowieniu nowych przepisów prawa w zakresie opłat za udostępnianie 

Zasobu geodezyjnego i kartograficznego i temu tematowi również będzie poświęcona jedna z sesji. 

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji. W geodezji i kartografii następuję wiele zmian – 

technicznych i prawnych. Wymiana wiedzy i poglądów w tym zakresie jest nieodzowna, zwłaszcza, 

gdy nowych przepisów jest znaczna ilość, a te same przepisy są różnie interpretowane. 

 

 

 
źródło: www.google.pl  

 
  Kompleks restauracyjny ALJO 

ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz 
Telefon:  +48 62 503-23-00 . Telefon: +48 667-698-957 

www.aljo.pl 

 

    
 

źródło:  http://www.aljo.pl 

  

http://www.aljo.pl/


Dostarczenie streszczeń referatów wraz z podaniem tytułu i autorów do 20. 05.2014 r.  

Na adres e mail: kataster@sgp.geodezja.org.pl     

Kwalifikacja referatów przez Radę Programową wraz z powiadomieniem autorów do 30.05.2014 r.  

Dostarczenie pełnych tekstów referatów do 20.08.2014 r. 

Warunkiem przyjęcia referatu jest zgłoszenie autora oraz opłacenie uczestnictwa w konferencji. 

 

Skład Rady Programowej Konferencji:    

Andrzej Hopfer    – Przewodniczący Rady Programowej – SGP 

Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju 

Stanisław Cegielski  – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Ludmiła Pietrzak  – Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Bogdan Grzechnik  – Geodezyjna Izba Gospodarcza 

Krzysztof  Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego 

Wojciech Wilkowski – Politechnika Warszawska 

Elżbieta Bielecka  – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 

Jadwiga Konieczna – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 

Małgorzata Buśko  – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie 

 

Zgłoszenie i opłaty za uczestnictwo: 

opłata netto: 600 zł  opłata brutto: 738 zł   (opłata brutto zawiera 23% podatku VAT)  

Uwaga:    istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT dla jednostek budżetowych spełniających wszystkie warunki 

oświadczenia jednostki załączonego do niniejszego komunikatu – po podpisaniu i złożeniu wspomnianego 

oświadczenia jednocześnie ze zgłoszeniem. 

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na załączonym formularzu i wysłać do dnia do dnia 29.08.2014 r. na adres 

mail: kataster@sgp.geodezja.org.pl  

 

Adresy związane z Konferencją: 

 www.sgp.geodezja.org.pl 

e-mail:   kataster@sgp.geodezja.org.pl 

Adres pocztowy i sekretariat Konferencji: 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu 
ul. Rumińskiego 2A 
62-800 Kalisz 

 Tel. Kom.: +48 601-66-80-27 
 
Wszelkich wyjaśnień w sprawie Konferencji udzielają: 

1. Jan Cegła – przewodniczący komitetu organizacyjnego.   
       Tel. kom. +48 601-668-027;  e-mail: cegeo@o2.pl 

2. Bartłomiej Niewiadomski – sekretarz komitetu organizacyjnego. 
     Tel. kom. +48 609-125-995; e-mail: ibj@go2.pl 

3. Wiesław Makiewicz – sprawy finansowe. 
 Tel. kom. +48 505-107-924; e-mail: w.makiewicz@wp.pl 
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