Ośrodek Szkolenia Geodetów
i Kartografów Stowarzyszenia
Geodetów Polskich
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
biuro@sgp.geodezja.org.pl
tel. 22 826 87 5

Stowarzyszenie Geodetów
Polskich Oddział
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Poznańska 95
66-400 Gorzów Wlkp.
gorzow@sgp.geodezja.org.pl
tel. 791 769 089

Zaproszenie na szkolenie on-line na temat:

„Ewidencja gruntów i budynków po zmianie przepisów”
Organizator

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodek
Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Kiedy

21 października 2022 r. w godz. 9.00 – 15.00

Prowadzący
szkolenie

dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AGH – specjalista w zakresie katastru i gospodarki
nieruchomościami; profesor uczelni w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
AGH; autor lub współautor ponad 80 publikacji naukowych; członek m.in. Komitetu
Geodezji PAN, Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu ds. uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Ramowy program szkolenia:
1. Definicje
2. Atrybuty obiektów i podmiotów katastru
3. Analiza i możliwości wykorzystania materiałów źródłowych
3.1. Źródła danych
3.2. Analiza stanu prawnego
3.3. Ocena dokładności danych
4. Ustalanie granic działek ewidencyjnych
4.1 Metody ustalania granic
4.2 Warunki dla wybranych metod
5. Ustalanie granic działek w trybie ewidencyjnym
5.1 Określenie podmiotów ustalenia
5.2 Zawiadamianie podmiotów
5.3 Kolejność sposobów ustalania granic
5.4 Dokumentacja ustalenia granic
6. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – dokumentacja
7. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
8. Określanie linii brzegowej
9. Odpowiedzi na pytania uczestników
Koszt

230 zł od członka SGP, który ma opłacone składki
280 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu

Konto, na które
należy dokonać
opłaty

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.
Numer Konta: mBank 31 1140 1010 0000 3522 2900 1005 (mBank)
Z dopiskiem (opłata za szkolenie w dniu 21.10.2022 r., nazwisko i imię uczestnika)

Zgłoszenia
uczestnictwa

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz on-line lub załączoną kartę
uczestnictwa oraz wysłać ją na e-mail gorzow@sgp.geodezja.org.pl z podaniem imienia
i nazwiska zgłaszanej osoby oraz danych do faktury do 18 października 2022 r.

Warunki
uczestnictwa

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 internetowej.
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).

Dodatkowe
informacje

Materiały ze szkolenia, faktury i świadectwa o ukończeniu szkolenia będą przesyłane
na wskazane przez uczestników adresy mailowe.
Dodatkowych informacji udzielą:
Emilia Zawadzka – tel. 791 769 089
Agnieszka Kapelarz – tel. 721 589 454
e-mail: gorzow@sgp.geodezja.org.pl

