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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 
Organizator Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział  w Lublinie 
Temat szkolenia Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii 
Kiedy 21 listopada 2018 r.,  godz. 9.00-16.00 
Gdzie Sala konferencyjna w Centrum Konferencyjnym „Fiesta” w Lublinie, ul. B. Prusa 8 
Prowadzący 
szkolenie dr inż. Ludmiła Pietrzak – uprawnienia zawodowe 1,2,3,5,6,7 

Przedsiębiorca, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego SGP, Redaktor Naczelny  Przeglądu 
Geodezyjnego  

Program szkolenia Rozgraniczenia nieruchomości – m.in. : określenie stron, możliwość odmowy wszczęcia, sposób 
obciążenia stron kosztami postępowania, ocena dokumentacji. 
 

Zawiadamianie stron w poszczególnych procedurach geodezyjnych, w postępowaniu 
administracyjnym (np. rozgraniczenie) i w czynności materialno-technicznej (np. wznowienie, 
wyznaczenie), sytuacje szczególne – nieuregulowany stan prawny, właściciel nieustalony, właściciel 
nie żyje, sprawy własnościowe nieuregulowane,  nowy właściciel w EGiB – zawiadomienie wysłane 
do poprzedniego właściciela, zawiadamianie małżeństw, zawiadamianie zarządców a właścicieli itp. 
 

Inwentaryzacja powykonawcza - faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej –użytek Bp 
w EGiB (zasięg obszarowy, opłaty, opłaty karne), dopuszczalne odstępstwa od projektu - odbiór 
dokumentacji przez PODGiK i PINB - uwierzytelnianie/klauzulowanie.Wpisy w EGiB, szczegółowe 
podstawy wpisów (na wniosek/z urzędu/ na podstawie operatu), szczególne przypadki np. dzierżawy, 
spadki, zgłoszenia rozbiórki.  
 

Wpisy w EGiB, szczegółowe podstawy wpisów (na wniosek/z urzędu/ na podstawie operatu), 
szczególne przypadki np. dzierżawy, spadki, zgłoszenia rozbiórki.  
 

Operat techniczny - skład operatu technicznego –zawartość sprawozdania technicznego, analiza 
materiałów źródłowych, weryfikacja prac geodezyjnych;  dane osobowe w dokumentacji 
geodezyjnej –w tym RODO (m.in. tzw. czyste biurko). 

Koszt 150 zł od członka SGP, który ma opłacone składki,  

200 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.  
Konto, na które 
należy dokonać 
opłaty 

Nazwa właściciela konta i jego adres : SGP Oddział Lublin, ul. M.C.Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin 

Numer Konta:  Pekao S.A III O/Lublin 04 1240 2382 1111 0000 3902 0734  
z dopiskiem („opłata za szkolenie  21.11.2018 nazwisko imię uczestnika”) 

Zgłoszenia 
uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa należy sporządzić z wykorzystaniem formularza ze strony 
www.sgp.geodezja.org.pl/lublin , www.facebook.com/sgp.lublin.  
 Ze względu na oświadczenia zawarte w formularzu, należy wypełnić formularze indywidualnie dla każdego 
uczestnika szkolenia. Wypełnione zgłoszenia należy wysłać na e-mail sgp.lublin@gmail.com (temat: szkolenie). 

Dodatkowe 
informacje 

Faktury i świadectwa ukończenia kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu Szkolenia. 
Dodatkowych informacji udziela Piotr Strojny, tel. 502 024 949. 

 


