
 
 
 
 

 

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 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
Oddział w Zielonej Górze 

oraz 

Uniwersytet  Zielonogórski 
Wydział  Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska 

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze 
wspólnie z Wydziałem Budownictwa,  Architektury i Inżynierii Środowiska 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 

  ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE 

w dniu 29 marca 2023 r. (środa) 
 
Temat  szkolenia:  

„Wybrane aspekty aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Analiza materiałów zasobu w aspekcie 
ich przydatności przy podziałach, ustaleniach w trybie EGiB i  rozgraniczaniu nieruchomości” 

 
Miejsce  szkolenia:     Uniwersytet  Zielonogórski,   Budynek  A-8, sala 215 
                                      ul. Profesora Zygmunta Szafrana 1,   65-516    Zielona Góra 

 
Szkolenie jest adresowane do:  wykonawców prac geodezyjnych, administracji geodezyjnej i kartograficznej,    

pracowników i studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ 
oraz wszystkich zainteresowanych osób 

 
Szkolenie poprowadzi:  dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AGH – specjalista w zakresie katastru i gospodarki 
nieruchomościami;  

 
Przebieg szkolenia: 

 - czas szkolenia:  9.00  -  15.00 
 - rejestracja uczestników: 8.30  -    9.00 
 - w trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa, na zakończenie dyskusja 
Dodatkowych informacji udzielają:   Bożena  Szymańska   i   Krzysztof  Konarski, 
                                   tel.    603 304 458,   605 831 770    e-mail: kis@data.pl; szymanska_b5@poczta.onet.pl 
Uczestnicy szkolenia  będą mieli  możliwość  parkowania na miejscach  parkingowych  Uniwersytetu. 
 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

 250 zł – dla członków SGP, którzy mają opłacone składki, 

             350 zł – dla każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego „FORMULARZA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU”   

wyłącznie  pocztą   elektroniczną  na  adres:   kis@data.pl    do dnia 22 marca 2023 r. 

Faktury  i  zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu  uczestnicy  otrzymają   po  zakończeniu  szkolenia. 
 
       Prezes  Oddziału  SGP w  Zielonej Górze 

                                                                                                    Maria Mrówczyńska  
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Szczegółowy program szkolenia:  
 

 

1. Definicje  

2. Wybrane zmiany w atrybutach obiektów i podmiotów katastru 

3. Analiza i możliwości wykorzystania materiałów źródłowych:  

− Źródła danych, 

− Ocena dokładności danych, 

− Forma przygotowania analizy,  

− Dokładność i wiarygodność danych po przeprowadzonych aktualizacjach  

modernizacjach danych egib,  

4. Ustalanie granic działek ewidencyjnych: 

− Określenie podmiotów ustalenia,  

− Zawiadamianie podmiotów,  

− Kolejność sposobów ustalania granic,  

− Metody ustalania granic,  

− Warunki dla wybranych metod, 

− Atrybuty punktów granicznych stare i nowe, 

− Dokumentacja ustalenia granic,  

5. Wybrane aspekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków  

6. Określanie linii brzegowej  

 

 

UWAGA: wraz ze zgłoszeniem można przekazać pytania do prowadzącego szkolenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


