
 
 
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie Geodetów Polskich  

Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu 

 

Komunikat nr 2 

XXII Kaliskiej Konferencji Naukowo - Technicznej 

na temat: 

„ZADANIA I FUNKCJE KATASTRU NIERUCHOMOŚCI – KIERUNKI 
ROZWOJU” 

26-27.09.2019 r. 
 

pod patronatem 

Waldemara Izdebskiego Głównego Geodety Kraju 

Ostrów Wielkopolski, 26-27.09.2019 r. 
 

Miejsce konferencji: 
Hotel Borowianka 

ul. Limanowskiego 134, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

W komunikacie nr 1 podane zostały ogólne informacje o konferencji, natomiast w tym 
komunikacie informujemy o zakresie tematycznym i warunkach uczestnictwa w konferencji. 

W czasie konferencji wygłoszone zostaną między innymi następujące referaty: 

Zadania i funkcje katastru nieruchomości, jako rejestru publicznego. 

Kierunki rozwoju katastru nieruchomości w Polsce. 

Zasady udostępniania danych z katastru nieruchomości różnym podmiotom. 

Krytyczna ocena zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. 

Ocena efektywności funkcjonowania katastru nieruchomości, w tym kompletności, spójności 
i wiarygodności danych ewidencyjnych. 

Zasady aktualizacji informacji ujawnionych w katastrze nieruchomości - ocena istniejących 
procedur. 

Zakres rejestru cen nieruchomości w Polsce. 

Wiarygodność ksiąg wieczystych opartych na danych ewidencji gruntów  
i budynków. 

Krytyczna ocena obowiązujących procedur geodezyjno-prawnych ustalania granic i podziałów 
nieruchomości - propozycje zmian. 

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów. 



Granica nieruchomości, jako element ustalający ład prawny na gruncie. 

Aktualizacja katastru w toku realizacji procesu inwestycyjnego. 

Jakich zmian potrzebuje środowisko wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych  
w przepisach geodezyjnych. 

Konferencja organizowana jest na zasadach samofinansowania, co oznacza, że udział 
w konferencji jest odpłatny.  

Uczestnictwo w konferencji 
 
Opłata netto 950,00zł, brutto 1168,50zł (zawiera 23% VAT) – zakwaterowanie w pokoju 
dwuosobowym 
Oplata netto 1000,00zł, brutto 1234,00zł (zawiera 23% VAT) – zakwaterowanie w pokoju 
jednoosobowym (ograniczona ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r.  na konto 
SGP Oddział w Kaliszu:  
74 1140 2017 0000 4302 1287 9705 z dopiskiem „KATASTER 2019” i podaniem nazwiska 
osoby/osób, za którą/które dokonano opłatę. 
 
Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są uczniowie szkół średnich i studenci, jeżeli 
zgłoszeni zostali na konferencję przez nauczycieli i opiekunów naukowych a uczestnictwo  
w konferencji obejmuje tylko udział w sesjach (bez materiałów, noclegów i wyżywienia). 
Jeżeli zainteresowani chcieliby skorzystać z noclegów i wyżywienia zobowiązani są to zgłosić  
i dokonać opłaty. 
Z obniżonej opłaty konferencyjnej 500 zł mogą skorzystać uczestnicy studiów 
doktoranckich zgłoszeni przez ich opiekunów naukowych przy wpłacie do dnia 6.09.2019 r.  
i 550 zł po tej dacie. Uczestnictwo obejmuje udział w sesjach, materiały, obiady i poczęstunki 
bez noclegów i dojazdu. Organizatorzy mogą za dodatkową opłatą zapewnić noclegi. 
Autorzy referatów zwolnieni są z opłaty konferencyjnej z tym, że jeżeli referat 
przygotowuje 2 autorów, to zwolnienie dotyczy ½ opłaty dla każdej osoby, czyli po 500 zł.  
Organizator nie refunduje kosztów dojazdu i delegacji. 
 
W załączeniu: 
1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. 
2. Oświadczenie jednostki 
 

Wszelkich wyjaśnień w sprawie konferencji udzielają: 

w sprawach programowych 

 Stanisław Cegielski – przewodniczący rady programowej 
  tel. kom. +48 600-353-859 
 

w sprawach organizacyjnych 

 Jan Cegła – przewodniczący komitetu organizacyjnego 
  tel. kom. +48 601-668-027 
 Bartłomiej Niewiadomski – sekretarz komitetu organizacyjnego 

  tel. kom. +48 609-125-995  
 Wiesław Makiewicz – sprawy finansowe 

  tel. kom. +48 505-107-924 
 


