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KOMUNIKAT NR 1 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  

XXIII KALISKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ  
na temat: 

"Zmiany regulacji prawnych z zakresu katastru nieruchomości i ich ocena" 

pod patronatem 
Pani Alicji Kulki p.o. Głównego Geodety Kraju 

 

 

 

 

 

Kalisz - Ostrów Wlkp.   20-21 kwietnia 2023 r. 

 



Zakres tematyczny Konferencji 

Jest to XXIII Konferencja Naukowo – Techniczna poświęcona tematyce katastru nieruchomości. 
Pierwsza Konferencja odbyła się w Kaliszu w roku 1986.  
Tematy podejmowane na konferencjach kaliskich zawsze ściśle wiążą się z problemami ewidencji gruntów i budynków 
/katastrem nieruchomości/.  
W  tym  roku  spotykamy  się  po  raz  23,  a  temat  konferencji  dotyczy  zmian  regulacji  prawnych  z  zakresu  katastru 
i gospodarki nieruchomościami. Zostaną poruszone tematy związane z wykorzystaniem danych zawartych w ewidencji 
gruntów i budynków do celów podatkowych, a także na potrzeby analiz przestrzennych w wojewódzkich Systemach 
Informacji Przestrzennej. 
Przy okazji realizacji w szerokim zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w naszym kraju ogromnym 
problemem staje się problematyka ocieplania budynków i ich wpływ na efekty procesu modernizacji ewidencji gruntów 
i  budynków  oraz  przebiegu  granic  działek  ewidencyjnych  i  ujawniane  ich  w  ewidencji.  Sekcja  Geodezji,  Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami od wielu lat inicjuje dyskusje na temat granic uwidacznianych w katastrze, co można 
również  śledzić  w  miesięczniku  SGP  Przegląd  Geodezyjny.  Jedni  mówią,  że  są  to  granice  prawne  inni,  że  granice 
wg stanu prawnego, a jeszcze inni, że granice ewidencyjne itd. A jakie granice są faktycznie w ewidencji?? 
Widzimy  potrzebę  zwrócenia  uwagi  na  bardzo  ważny  problem  związany  z  prawidłowym  stosowaniem  przepisów 
Kodeksu postepowanie administracyjnego przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków. 
Zostanie poruszony temat związany z zakresem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w myśl obowiązujących przepisów 
oraz temat „budynki na zgłoszenie, a użytki w ewidencji gruntów i budynków, w tym w kontekście wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej”. Na rynku istnieje duża ilość środowisk programowych, w których prowadzona jest ewidencja 
gruntów  i budynków.  Przekazywanie  danych  między  nimi  jak  również  między  ośrodkiem,  a  wykonawcą  powinno 
odbywać się zgodnie z przepisami i obowiązującym  schematem aplikacyjnym  GML. W związku z tym pojawia się 
wiele problemów na linii wykonawca, organ i producent oprogramowania. 
Na konferencji zostaną też wyrażone opinie nt. obowiązujących przepisów , związanych z tematyka konferencji. 
W tej sytuacji konferencja powinna dać odpowiedź na wiele wątpliwości związanych z tymi tematami. Aby tak się stało 
organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji ekspertów geodezyjnych, wykonawców, programistów 
oraz specjalistów z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
Przewidujemy mniejszą ilość referatów, a chcemy dużo czasu poświęcić na dyskusję i wypracowanie propozycji zmian 
w  przepisach,  które  przekażemy  Głównemu  Geodecie  Kraju  i  ministrowi  nadzorującemu  Główny  Urząd  Geodezji 
i Kartografii. 
Serdecznie zapraszamy na Kaliską Konferencję z cyklu Kataster Nieruchomości. 
 
 
Zgłoszenie i opłaty za uczestnictwo: 

- opłata brutto w pokoju jednoosobowym (liczba miejsc ograniczona) wynosi 1476.00 zł  

- opłata brutto w pokoju dwuosobowym wynosi 1353.00 zł  

(opłata brutto zawiera 23% podatku VAT) 

Opłata zawiera: Pełne koszty pobytu – materiały konferencyjne, noclegi oraz koszty organizacyjne.  
Koszty dojazdu uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie. 
 

Uwaga: istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT dla jednostek budżetowych spełniających wszystkie warunki 

oświadczenia jednostki załączonego do niniejszego komunikatu – po podpisaniu i złożeniu oświadczenia 

jednocześnie ze zgłoszeniem. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na załączonym formularzu i wysłać do 14 kwietnia 2023r.  

na adres e-mail: kalisz@sgp.geodezja.org.pl  

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie nr 2 
 



Komitet Naukowy Konferencji: 

Paweł Hanus – Przewodniczący Komitetu Naukowego 

Małgorzata Buśko 

Maria Mrówczyńska 

Robert Cieszyński 

Marek Kłopotek 

Jadwiga Konieczna 

Robert Kowalczyk 

Robert Łuczyński 

Hanna Mierzwiak  

Mirosław Puzia 

Andrzej Żylis 

 

Wszelkich wyjaśnień w sprawie Konferencji udzielają: 

Jerzy Machlański – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

tel. +48 511-868-250 

Bartłomiej Niewiadomski – sekretarz Komitetu Organizacyjnego  

tel. +48 609-125-995 

Wiesław Makiewicz – sprawy finansowe  

tel. +48 505-107-924 

Stanisław Cegielski – koordynator 

tel. +48 600-353-859 

dr inż. Ludmiła Pietrzak – przewodnicząca Sekcji Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

tel. +48 601-250-729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM KONFERENCJI 

Autor Afiliacja Tytuł artykułu 

Pierwszy Dzień Konferencji – 20 kwietnia 2023 
Główny Geodeta 
Kraju 

GUGiK EGiB w bieżących działaniach 
starostów i GGK 

Robert Kowalczyk Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi 

Wybrane zagadnienia z zakresu gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów – aktualne orzecznictwo 

Mirosław Puzia  
Artur Biela 

Śląski Urząd Wojewódzki Wybrane aspekty stosowania przepisów Kodeksu 
postępowania  administracyjnego  przy  prowadzeniu 
ewidencji gruntów i budynków 

Małgorzata Buśko 
Paweł Hanus 

AGH Kraków Rejestracja danych o budynkach w bazach IIP i ich 
wykorzystanie do celów podatkowych 

Hanna Mierzwiak  Wielkopolski Urząd 
Marszałkowski 
 

Wykorzystanie ewidencji gruntów i budynków 
na potrzeby  analiz  przestrzennych  w  wojewódzkich 
Systemach Informacji Przestrzennej  

Andrzej Żylis Pomorski Urząd Wojewódzki Procedura aktualizacji informacji zawartych 
w ewidencji gruntów i budynków 

Robert Cieszyński  Kujawsko-Pomorski Urząd 
Wojewódzki 

Biegły sądowy w procesie aktualizacji egib 

Jadwiga Konieczna 
Agnieszka Trystuła 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Ocena przydatności danych katastralnych w modelu 
zarządzania kryzysowego. 

Agnieszka Pęska-Siwik  
Maria Mrówczyńska 

AGH Kraków 
Uniwersytet Zielonogórski 

Okres  pandemii  a  jakość  danych  EGiB  w  zakresie 
budynków.  

Justyna Kijora-Lasota 
Piotr Falkowski 

Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne 

„Problematyka ocieplania budynków w procesie 
modernizacji EGiB wraz z oceną możliwości  
wykorzystania do pomiaru budynków technologii 
SLAM. 

Adam Klimek SAGiK Dekoncentracja zadań i propozycje zmian 
strukturalnych w  administracji  w  świetle  rozwoju 
technik komunikacji elektronicznej 

Ludmiła Pietrzak Przegląd Geodezyjny 
Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Budynki  na  zgłoszenie  a  użytki  w  egib,  w  tym  w 
kontekście wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.  
Użytki  w  egib  mniejsze  od  0,0100  ha  –  co  z  nimi 
zrobić?. 

Mariusz Suwaj 
Piotr Myszka  
Robert Stróżyński 

Wydział Geodezji, Urząd Miasta 
Krakowa – jako przedstawiciel 
organu SGiK  

(GEOXY Sp. z o.o.) - – jako 
wykonawca prac 

(SYSTHERM INFO Sp. z o.o.) – 
jako dostawca oprogramowania do 
prowadzenia PZGIK 

Idea versus rzeczywistość – GML okiem wykonawcy, 
organu i producenta oprogramowania 

 
  



Drugi Dzień Konferencji – 21 kwietnia 2023 
Paneliści – przedstawiciele: 

1. GGK 
2. WINGiK 
3. Marszałek 

Województwa, Geodeta 
Wojewódzki 

4. Starosta, Geodeta 
Powiatowy 

5. Wykonawca 
modernizacji egib 

6. Podmiot Monitorująco-
Kontrolujący 

 

Szczegóły oraz paneliści  

w Komunikacie Nr 2 

Panel dyskusyjny na temat modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia 
wszystkich uczestników modernizacji  
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