
 

 
Zaproszenie na szkolenie stacjonarne na temat:  

„Procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji  
ewidencji gruntów i budynków po zmianie rozporządzenia  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków  
oraz geodezyjna obsługa inwestycji” 

 

Organizator 
Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział w Kielcach 

Kiedy 12 lipca 2022 roku w godz. 9.30 – 15.30 
 

Prowadzący 

szkolenie 

mgr inż. Mirosław Puzia- Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego 

Miejsce 
szkolenia 

 

Grand Hotel Kielce, ul. Sienkiewicza 78, Sala Dębowa 

Wejście od ulicy Żelaznej, wjazd na parking od ulicy Czarnowskiej  

Koszt 350,00 zł od osoby nie będącej członkiem SGP 

300,00 zł od osoby będącej członkiem SGP (z aktualnie opłaconymi składkami) 

Konto, na które 
należy dokonać 
opłaty 

Nazwa właściciela konta:  Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kielcach 

Numer Konta: 46 1140 0026 0000 3522 2900 1021 (mBank) 

Z dopiskiem: opłata za szkolenie „Procedura i zakres modernizacji” 12.07.2022 r., 
nazwisko imię uczestnika 

Zgłoszenia 

uczestnictwa 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić załączoną kartę uczestnictwa oraz wysłać ją 

na e-mail: sgpkielce@wp.pl z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanej osoby oraz danych 

do faktury do dnia 8 lipca 2022 r. 

Dodatkowe 

informacje 

Cena szkolenia obejmuje: 

1. Udział w szkoleniu w Grand Hotelu **** 
2. Materiały piśmiennicze (długopis, zeszyt) 
3. Materiały ze szkolenia, które zostaną dostarczone na adresy mailowe uczestników 

szkolenia 
4. Zaświadczenie imienne o odbytym szkoleniu, które wraz z fakturą otrzymają 

uczestnicy w dniu szkolenia.  
5. Obsługę cateringową szkolenia (przerwa kawowa, obiad) 
6. Zniżkę na parking przy Grand Hotelu, wjazd od ulicy Czarnowskiej. 

Dodatkowych informacji udziela:  

Danuta Bil tel. 698 674 726, email: sgpkielce@wp.pl 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
Oddział Świętokrzyski w Kielcach 

ul. Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce 

 

 
 
 
 
 

Ośrodek Szkolenia Geodetów 
i Kartografów Stowarzyszenia 

Geodetów Polskich 
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 

tel. 22 826 87 51, 22 827 72 25 

biuro@sgp.geodezja.org.pl 

mailto:sgpkielce@wp.pl
mailto:biuro@sgp.geodezja.org.pl


 

Program  
szkolenia 

1. Procedura i zakres modernizacji i aktualizacji  EGiB. 

1.1 Projekt modernizacji po zmianie przepisów. 

1.2 Działka ewidencyjna jako przedmiot modernizacji - podstawa i zasady ustalania 

przebiegu granic działki oraz atrybuty punktu granicznego. 

1.3  Aktualizacja danych dotyczących granic działek ewidencyjnych na     

zmodernizowanych obrębach ewidencyjnych (możliwość i kryteria zmiany    

przebiegu granic, możliwość ponownego ustalania, kryteria zmiany pola    

powierzchni). 

1.4 Pozyskanie informacji o budynkach "ewidencyjnych" oraz określenie zasięgu 

związanych z nimi użytków gruntowych. 

1.5 Budynki w bazie BDOT500 - kryteria kwalifikacji (budynki "nieewidencyjne") 

1.6 Zasady ustalania innych użytków gruntowych podczas modernizacji  

i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. 

1.7 Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego - rozpatrzenie uwag 

oraz zgłoszonych zarzutów. 

2. Geodezyjna obsługa inwestycji - aktualne regulacje prawne. 

2.1 Mapa do celów projektowych. 

2.2 Wytyczenie obiektów budowlanych. 

2.3 Obsługa montażu i pomiar przemieszczeń 

2.4 Inwentaryzacja powykonawcza oraz ocena zgodności zrealizowanego obiektu z 

projektem. 

3.Dyskusja i odpowiedzi na pytania 


