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Warszawa, 18 lutego 2021 r. 

Symbol szkolenia: Ustalenie linii brzegu wód 

 

 

 Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line na temat:  

„Geodezyjne aspekty ustalania linii brzegu wód” 

Szkolenie realizujemy tak samo jak nasze szkolenia stacjonarne, ale zamiast sali 

szkoleniowej mamy platformę ZoomMeeting. Podczas transmisji uczestnicy widzą 

prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą 

zadawać pytania wykładowcy, jak również zadawać pytania głosowe. 

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Krzysztof Kowalski 

Geodeta, specjalista w zakresie gospodarki nieruchomościami pokrytymi wodami, były 
wieloletni pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, autor i 
współautor publikacji m.in. z zakresu ustalania linii brzegu wód i rozgraniczania gruntów 
pokrytych wodami, w tym e-booka: „Gospodarka nieruchomościami pokrytymi 
powierzchniowymi wodami płynącymi”. 
 

Program: 

1. Linia brzegu – informacje podstawowe 
2. Proces ustalenia linii brzegu: 

 przygotowanie materiałów geodezyjnych do projektowania linii brzegu, 

 sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów 
przyległych, 

 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu, 

 ujawnienie decyzji ustalającej linię brzegu w ewidencji gruntów i budynków 
3. Rozgraniczenie gruntów, które były pokryte wodami przed wybudowaniem urządzenia 

wodnego od gruntów przyległych 
4. Skutki prawne ustalenia linii brzegu 
5. Identyfikacja granicy działek na podstawie §82a rozporządzenia ws. ewidencji 

gruntów i budynków 
6. Linia brzegu jezior przepływowych 
7. Linia brzegu a mosty i przepusty 
8. Linia brzegu a zakryte koryta cieków 
9. Linia brzegu a rowy, kanały i ujścia wód naturalnych 
10. Linia brzegu w orzecznictwie sądów 

 
Szkolenie odbędzie się 23 marca 2021 r.  w godzinach 10 - 15 

na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us. Dzień przed szkoleniem uczestnicy otrzymają 

na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy wpisać w adresie 

przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia. 

http://www.zoom.us/


Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową wraz 

z oświadczeniem i odesłać na adres: rzeczoznawcysgp@wp.pl,  fax +48 22 827 72 25. 

Formularz jest dostępny również na stronie www.sgp.geodezja.org.pl /konferencje 

i szkolenia/szkolenia. 

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia. Płatności należy 

dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem na podany numer konta. W tytule przelewu 

prosimy wpisać: symbol szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia. Konieczne jest 

podanie dokładnego adresu email uczestnika oraz telefonu do kontaktu.  

Koszt szkolenia znajduje się na karcie zgłoszeniowej. 

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, oraz autorskie materiały 

szkoleniowe (w formie pdf – przesłane po szkoleniu), imienne zaświadczenie ukończenia 

szkolenia oraz fakturę VAT (w razie potrzeby mogą być wysłane pocztą).  

Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełniać następujące wymagania sprzętowe: 

 Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 

 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); 

 System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 
(zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. 

Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). 

 

 

 Serdecznie zapraszamy 

 Barbara Kosińska 

 Sekretarz Generalna SGP 

 Kierownik Ośrodka Rzeczoznawców SGP 
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