
XVII kaliska konferencja katastralna 
Kolejna konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich (Sekcję Geodezji, 

Katastru, i Gospodarki Nieruchomościami oraz Oddział w Kaliszu) i Komitet Geodezji PAN odbyła się 

w dniach 11 i 12 września 2014 roku. Witając przybyłych na konferencję Jan Cegła, prezes SGP w 

Kaliszu, ze szczególnym zadowoleniem mówił o obecności na niej młodzieży kaliskiej szkoły 

geodezyjnej, bo „w niej należy dostrzegać przyszłość geodezji i przyszłość naszego Stowarzyszenie”. 

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisław Cegielski otwiera konferencję;                              Jan Cegła wita uczestników spotkania 

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisław Cegielski, otwierając konferencję wskazał na jej 

program, który pozwala pokazać „wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa w zakresie katastru 

nieruchomości i ich wpływ na pracę administracji i wykonawstwa geodezyjnego”. Ściśle katastralna 

tematyka siedemnastej konferencji kaliskiej została wzbogacona o najbardziej istotne elementy zmian 

w prawie geodezyjnym, wprowadzone ustawą z 5 czerwca br.  

Przemawia Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski;                                     Prof. Andrzej Hopfer 

Kataster nieruchomości jako rejestr publiczny zapewnia, że dane przestrzenne w nim zawarte są 



wiarygodne, aktualne, dostatecznie dokładne i obejmują (w ten sam sposób) cały obszar kraju. Winien 

być właściwie prowadzony, gdyż stanowi referencyjną bazą danych przestrzennych dla pozostałych 

rejestrów publicznych. 

Uczestnicy konferencji na sali obrad, na pierwszym planie Daniel Sztandera, Jan Cegła, Kazimierz Bujakowski 

„Spraw do załatwienia mamy dużo”, a na te „najbardziej aktualne wskaże XVII Konferencja Kaliska”, 

powiedział Stanisław Cegielski. 

Wśród przedstawionych gości Konferencji byli: Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju; Daniel 

Sztandera wiceprezydent Miasta Kalisza; prof. Andrzej Hopfer. 

Sala obrad, na pierwszym planie Ludmiła Pietrzak;                                                                Od lewej Rafał Piętka, Stanisław Zaremba, Waldemar Sztukiewicz 

Kazimierz Bujakowski nawiązując do tytułowego hasła konferencji podkreślił, że zaproponowane 

zmiany w naliczaniu i pobieraniu opłat za udostępnienie danych i informacji z zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, choć były i są powodem pewnych niepokojów, to wpisują się w ogólnie stosowane 

reguły. Apelował: „Wykorzystajmy prawo, które mamy, a o nowym mówmy spokojnie i rzeczowo, 

z troską o zachowanie integralności zasobu”. 

Przedstawiając plany modernizacji katastru w najbliższych latach, Kazimierz Bujakowski przypomniał 

podstawy prawne ewidencji gruntów i budynków (egib) i wyjaśnił cel, jaki przyświecał 

wprowadzonym w niej zmianom. Pamiętając o ilości obiektów objętych egib nie może dziwić, że dane 

w niej zawarte muszą mieć postać elektroniczną, pozwalającą na sprawne i wielostronne ich 

wykorzystanie. 

W skutecznym prowadzeniu modernizacji egib niezbędna jest dobra współpraca Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii z województwami i powiatami, poparta wspólnymi staraniami o pozyskiwanie 



funduszy na realizację planowanych zadań. Faktem wywołującym pewne zatroskanie jest rozproszenie 

potencjału wykonawczego polskich geodetów, pracujących przeważnie w małych firmach. 

Przedmiotem uwagi kilku referentów były nowe uregulowania prawne w geodezji, wprowadzone 

przepisami ustawy z 5 czerwca 2014 roku. Obejmują one zmiany w egib, jak też sposób obliczania 

opłaty za udostępnienie geodecie danych i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.  

Jan Cegła, Witold Radzio;                                                                                                Aleksander Danielski, Witold Radzio 

Zaprezentowano szczegółowe sposoby pozyskiwania danych o budynkach objętych ewidencją, także 

pewne trudności, na które napotyka geodeta chcący pozyskać informacje charakteryzujące budynek 

o nietypowej architekturze i konstrukcji.  

Ze znacznym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkał się wykład, w którym uzasadniono 

potrzebę opracowania prawnych zasad oraz koncepcji technicznych katastru 3D w Polsce. Rozważano 

także, jaką formę przyjmie w przyszłości kataster nieruchomości i jakie będą mu przypisane zadania.  

Konferencja sformułowała szereg wniosków, które wskazują na wiele problemów i kwestii, a których 

rozwiązanie mieć będzie pozytywny wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą geodezji i geodetów.  

Podczas formułowania wniosków Konferencji: Ludmiła Pietrzak …                                       Dariusz Pręgowski  

Siedemnasta kaliska konferencja katastralna, obok rozstrzygania spraw merytorycznie ważnych, była 

dobrą okazją do pogłębienia relacji koleżeńskich i przyjacielskich. Służyła temu zwłaszcza uroczysta 

kolacja, na jaką organizatorzy konferencji zaprosili uczestników.                                                  smw 

 


