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 SGP Szczecin 

Zaproszenie na szkolenie   

Organizator STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIN 
Temat szkolenia 

Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków 

Kiedy 30 marca 2020r.  w godz.  9.00 - 16.00 

Gdzie 
Budynek NOT w Szczecinie, aleja Wojska Polskiego 67, sala szkoleniowa 

Prowadzący dr inż. Ludmiła PIETRZAK 

Geodeta z uprawnieniami: 1, 2, 3, 5, 6, 7, wykonawca prac geodezyjnych. 

Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Geodetów i Kartografów SGP. 

Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego. 

Zakres  tematyczny szkolenia: 

1. Przyjęcie granic nieruchomości w podziałach nieruchomości w kontekście atrybutów ZRD i BPP. Atrybuty ZRD i BPP w kolejnych zmianach egib 

 i ich wpływ na prace geodezyjne i PZGiK. 
2. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Odwrócenie wyłączenia w przypadku zaniechania procesu inwestycyjnego. 
3. Inwentaryzacja geodezyjna, zasięgi użytków B, Ba, Bi i zmiany z użytku Bp. Obowiązki wykonawcy, organu i właścicieli nieruchomości. 
4. Budowa bądź poszerzanie dróg a wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. 
5. Zasięg użytku Bp w kontekście tyczenia geodezyjnego bądź rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. 
6. Kiedy tereny mieszkaniowe B a kiedy grunty rolne zabudowane Br. Kiedy wolno przywrócić Br. Klasyfikator czy geodeta? 
7. Użytek B w procesie modernizacji i po modernizacji EGiB – obowiązki wykonawcy i organu. 
8. Użytki Ls i Lz – kiedy i który - możliwości zmiany gruntów leśnych na inne użytki. Wyłączanie gruntów z produkcji leśnej.  
9. Kiedy las - Ls, kiedy grunty zadrzewione i zakrzewione Lz a kiedy te grunty na użytkach rolnych Lzr. 
10.Użytek Ls w EGiB i stan faktyczny na gruncie. Zabudowania na Ls. Jak odlesić Ls w egib? 
11.Woda płynąca - linia brzegu w kontekście opracowania podziału nieruchomości bądź mapy do celów projektowych (MDCP)  - Stosowanie Prawa 

Wodnego  i §82a egib. 
12.Użytki kopalne - zasięg użytków kopalnych, kiedy K i zasięg K – tryb zmiany na inne użytki. Nie istniejące w terenie użytki K w egib – co z nimi 

zrobić. 
13. Użytek Tp i jego ujawnianie w EGiB. Wyłączanie gruntów z produkcji a użytek Tp.  
14. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Dostęp do drogi publicznej a droga wewnętrzna w MPZP. Czy istnieje dostęp do drogi publicznej w podziale. 

Służebności. Szerokości dróg wewnętrznych.  
15.Rowy w ewidencji gruntów i budynków. Rowy w trybie modernizacji EGiB. Jak sprostować błędne zapisy. Jak je uporządkować? 
16. Wody stojące, stawy, oczka wodne w egib – kiedy które? 
17.Nieużytki i ich zasięg - czy w trybie klasyfikacji? 
18. Bocznica w przedsiębiorstwach – Tk czy Ba. 
19.Zmiana klasyfikacji gruntów. Klasyfikacja z urzędu i na wniosek. Klasyfikacja a deweloperzy. Kiedy można zmienić (głównie obniżyć) klasę gruntu. 

Czy dopuścić do klasyfikacji? Jak ją skontrolować? 
20. Podatki a użytki gruntowe – skutek podatkowy zmiany użytku gruntowego. 
21. Fotowoltaika – jaki użytek – wyłączenie z produkcji-zakres wyłączenia. 
 

 

Koszt 

Udział w szkoleniu  250,00 zł. , dla członków SGP - 100,00 zł. od osoby płatne na konto: 

41 1140 0026 0000 3522 2900 1014 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział  Szczecin, al. Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin 

Szkolenie zwolnione z podatku VAT 

Zgłoszenia sgp.szczecin@wp.pl Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową do dnia 25.03.2020r. 
 

Pełna informacja na stronie: www.sgp.geodezja.org.pl 
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