
 STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
ZARZĄD ODDZIAŁU OPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH 

45-020 Opole ul. Katowicka 50

NIP 754-27-29-675                  REGON  000671496-00159

Numer konta – 36 1140 1010 0000 3522 2900 1012

Zarząd  Oddziału  Opolskiego  Stowarzyszenia  Geodetów  Polskich  organizuje  

w dniach 26 - 27 maja 2022 r. szkolenie:

26 maja 2022 r  - Zajęcia poprowadzi mgr inż. Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

1.  Znowelizowane  przepisy  w  zakresie  ewidencji  gruntów  i  budynków;  

ewidencja  gruntów  i  budynków  jako  źródło  danych  dla  baz  danych

BDOT500, GESUT, BDOT10k ;

2. Geodezyjna obsługa inwestycji  po zmianach przepisów prawa (mapa do  

celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów

budowlanych).

27 maja 2022 r  - Zajęcia poprowadzi mgr inż. Jerzy Biegalski - Softline Plus

Problematyka aktualizacji mapy zasadniczej w okresie przejściowym zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

1 Podstawowe  informacje  związane  z  opracowaniem  map  obiektowych

w kontekście obowiązujących przepisów 

2 Przetwarzanie danych z PZGiK w aplikacji C-GEO:

- import i wygenerowanie mapy zasadniczej z plików GML,

- konwersja obiektów mapy zasadniczej z baz standardzie „2015” do „2021”

- edycja i tworzenie nowych obiektów, 

- kontrola poprawności danych (walidacja),

- eksport różnicowego pliku GML.



Uczestnicy  otrzymają  na  podany  przy  zgłoszeniu  adres  e-mail  przed  szkoleniem  
bezpłatne, 30-dniowe licencje C-GEO 2022 z dodatkowymi modułami.

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Wypoczynkowo-Szkoleniowym  „CHROBRY”  

w  Pokrzywnej,  rozpoczęcie  26.05.2022 r.  o  godz.  1000,  zakończenie   27.05.2022 r.  

o godz. 1500.

Zainteresowanych  prosimy  o zgłaszanie  uczestnictwa  w  terminie  do  dnia
20 maja 2022 r., na załączonym formularzu zgłoszenia na adres e-mail:

dorota.malkowska@op.pl

Koszt seminarium wynosi 570 zł od osoby lub 530 zł od osoby będącej członkiem
Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz mającej uregulowane składki członkowskie
do grudnia 2021 roku. Koszt udziału w seminarium obejmuje nocleg i wyżywienie.
W przypadku rezygnacji z kolacji i noclegu  koszt pomniejszony zostaje o 100 zł.

Należność prosimy wpłacać w terminie do dnia 23 maja 2022 r. na konto:
Numer konta – 36 1140 1010 0000 3522 2900 1012

z dopiskiem „SGP – szkolenie Pokrzywna 2022”

Ilość uczestników seminarium ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

za Zarząd Oddziału Opolskiego SGP

Prezes Jolanta Sinicka
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