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Zaproszenie na szkolenie on-line na temat:  
Rozgraniczenie nieruchomości w teorii i praktyce 

 
Organizator 

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział  w Krakowie 

Kiedy 23 lutego 2022 roku w godz. 9.00 – 15.00  

Prowadzący 
szkolenie 

dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AGH - jest specjalistą w zakresie katastru i gospodarki 
nieruchomos&ciami. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w 
Katedrze  Geodezji  Zintegrowanej  i  Kartografii  AGH.  Jest  członkiem  m.in.  Komitetu 
Geodezji PAN i Pan& stwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us. 
W dniu szkolenia uczestnicy otrzymają na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy wpisać 

w adresie przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia 
oraz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się na platformie ZoomMeeting: https://zoom.us/ 
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 prędkos&ci nie mniejszej nizA : 2048 kbps (2 Mbps). 
Tematy szczegółowe: 

I. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym 
1. Wniosek o podział, załączniki do wniosku, osoby mogące wnioskowac& o rozgraniczenie: 
2. Strony postępowania: 

• zasady okres&lania stron,  
• kto i kiedy powinien okres&lic& strony postępowania 
• skutki niepoprawnego okres& lenia stron postępowania 

3. Wszczęcie postępowania i upowazAnienie geodety: 
• Warunki wszczęcia postępowania w trybie administracyjnym  
• Wyłączenie organu 
• Sposo& b wyboru geodety uprawnionego 
• Zasady upowazAnienia geodety do wykonania czynnos&ci rozgraniczeniowych 
• Postanowienie o wszczęciu postępowania 

4. Czynnos&ci przygotowawcze: 
• Wywiad terenowy 
• Wezwania stron  
• Postępowanie przy nieuregulowanym stanie prawnym jednej z rozgraniczanych nieruchomos&ci 

5. Czynnos&ci na gruncie: 
• Pełnomocnictwa, 
• Zasady postępowania przy usprawiedliwionym niestawiennictwie jednej ze stron 
• warunki ustalenia granic w oparciu o dowody 
• warunki ustalenia granic w oparciu o zgodne os&wiadczenie stron 
• warunki zawarcia aktu ugody 
 
 
 



6. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomos&ci: 
• Protoko& ł graniczny: zasady wypełniania poszczego& lnych częs&ci protokołu, zasady opracowania szkicu 

granicznego 
• Akt ugody: zasady wypełniania poszczego& lnych częs&ci aktu ugody 
• Opinia geodety: zasady opracowania opinii geodety w sytuacji brak ustalenia granicy lub zawarcia ugody 
• Kontrola dokumentacji: zasady kontroli, obieg dokumento& w pomiędzy geodetą, PODGiK oraz organem 

prowadzącym postępowanie 
7. Decyzje kon& czące postępowanie: 

• Elementy decyzji o rozgraniczeniu 
• Elementy decyzji o umorzeniu postępowania z uwagi na zawartą ugodę 
• Elementy decyzji o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu 
• Decyzja zawierająca ro& zAne rozstrzygnięcia w stosunku do poszczego& lnych odcinko& w granic 

8. Koszty postępowania: 
• Sposo& b okres&lania koszto& w postępowania 
• Zasady egzekucji koszto& w 
 

II. Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 
1. Warunki wznowienia znako& w granicznych lub wyznaczania punkto& w granicznych ujawnionych w ewidencji 
2. Zawiadomienie stron w tym zasady postępowania przy nieuregulowanym stanie prawnym jednej z 

nieruchomos&ci 
3. Dokumentacja wznowienia granic 

Koszt 230 zł członkowie SGP (opłacone składki); 280 zł pozostali uczestnicy. 
Konto, na które 
należy dokonać 
opłaty 

Nazwa włas&ciciela konta: Stowarzyszenie Geodeto& w Polskich 

Numer Konta: 04 1140 1010 0000 3522 2900 1006 (mBank) 
Z dopiskiem: opłata za szkolenie „ROZGRANICZENIA” 23.02.2022 r. nazwisko imię uczestnika 

Zgłoszenia 
uczestnictwa 

W celu zgłoszenia uczestnictwa nalezAy wypełnic& załączoną kartę  uczestnictwa oraz wysłac& ją na e-mail  

sgpkrakow@gmail.com  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  zgłaszanej  osoby  oraz  danych  do  faktury do 
dnia 20 lutego 2022 r. 

Dodatkowe 
informacje 

Faktury i s&wiadectwa ukon& czenia szkolenia będą przesyłane na adres mailowy uczestnika. 
Dodatkowych informacji udzielają: 
W sprawach organizacyjnych: Elżbieta Biel tel. 604 298 129 
W sprawach rejestracji oraz zas&wiadczen& : Mirosław Marciniak sgpkrakow@gmail.com 
W sprawie faktur: Anna Suryjak tel. 693 441 970 sgpkrakow@gmail.com 

Pytania lub prośby o dodatkowy zakres szkolenia prosimy przysłać nie później niż do 18 lutego 2022 r. 
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