
   
 

NOWOSĄDECKIE STOWARZYSZENIE GEODETÓW 
 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE 
 

dnia 1 grudnia  2017 r. (PIĄTEK) 
 

w Hotelu Ibis 
ul. Pierwszej Brygady 2A, 33-300 Nowy Sącz 

 
 

 Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, służby geodezyjnej 
i kartograficznej stopnia wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz wykonawców prac geodezyjnych. 

 
TEMAT SZKOLENIA 

 

Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów  

§ 37 - 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

 

Szkolenie prowadzi:  dr hab. inż. Paweł Hanus,  prof. AGH  

 

Program szkolenia 
 
 845  – 900 – rejestracja uczestników 
  900 – 1030 – sesja szkoleniowa  
1030 – 1045 – przerwa kawowa 
1045 – 1230 – sesja szkoleniowa 
1230 – 1315 – przerwa obiadowa – obiad  
1315  - 1500 – dyskusja 

 

Koszt uczestnictwa: 
 dla członków NSG (niezalegających ze składkami) – 50 zł brutto   
 dla pozostałych uczestników – 100 zł brutto  
              
� Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:  stowarzyszeniensg@gmail.com  

           do dnia 30.11.2017r. 
          W zgłoszeniu należy podać: Imię, nazwisko, datę urodzenia i imię ojca (format: Anna Kowalska 22.05.1955   
          c. Józefa), obowiązkowo dane do rachunku (nazwę, adres z kodem i NIP) oraz kwotę i datę wpłaty   
� Informacji udziela kol. Jadwiga Sołtys - Liber – tel.502 270 266, geodezja.jsl@gmail.com 
� Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu  prosimy dokonywać wyłącznie na konto NSG –   
          32880500090040086520000010 do dnia 30.11.2017r. koniecznie z dopiskiem szkolenie 1.12.2017  
         ( ilość miejsc ograniczona, o miejscu decyduje data wpłaty) 

 

 

Program szkolenia: 

� Przesłanki ustalenia przebiegu granic. 

� Jakość (wiarygodność) danych dotyczących przebiegu granic działek 

� Analiza danych i dokumentacja wykonanej analizy 

� Kolejność sposobu ustalania przebiegu granic. 

� Sporządzenie protokołu z ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych. 

� Sporządzenie szkicu granicznego. 

� Atrybuty punktów granicznych. 

� Sporządzenie operatu technicznego z ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych. 

� Tryb wprowadzenia zmian wynikających z ustalenia przebiegu granic 

w operacie ewidencyjnym. 

� Ustalenie granic a inne prace geodezyjne 

 


