
Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów  

Zaprasza na SZKOLENIE 

Termin:  24 styczeń 2018  (środa) 

Miejsce:  Hotel Beskid****, ul. Limanowskiego 1, 33-300 Nowy Sącz 

Szkolenie prowadzi: dr inż. Józef Maślanka - adiunkt Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie  

                                                            oraz wieloletni inspektor nadzoru modernizacji ewidencji gruntów i budynków  

Przebieg szkolenia 
 900 – 1030 – sesja szkoleniowa  
1030 – 1050 – przerwa kawowa 
1050 – 1230 – sesja szkoleniowa 
1230 – 1330 –  obiad  
1330 – 1500 – sesja szkoleniowa, dyskusja 

 

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie na konto do dnia 19.01.2018r. 
 SMART Instytut Szkolenia i Eventy 

13  1050  1722  1000  0092  4567  1012   
W tytule prosimy podać: Imię i Nazwisko uczestnika 

Każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu 

„Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych  
dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków” 

Bloki tematyczne: 
a) ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych – aspekty praktyczne: 
-        ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie modernizacji ewidencji gruntów  i budynków (wymagania wynikające z warunków  
          technicznych) oraz w trybie aktualizacji, 
-        prawidłowe zawiadamianie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic  – przykłady nieprawidłowości, 
-        prawidłowe przygotowanie i wypełnienie protokołu z ustalenia przebiegu granic działek  ewidencyjnych – przykłady, 
-        przykłady opisu przeprowadzonej analizy, 
-        treść szkicu granicznego z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
-        prawidłowe nadawanie atrybutów punktom granicznym. 

 
b) określanie atrybutów budynków: 
-        definicja budynku, 
-        właściwe określanie konturu budynku, bloku budynku, obiektów związanych z budynkiem, 
-        relacja pomiędzy przeznaczeniem budynku wg prawa budowlanego a funkcją budynku wykazaną  w EGiB – praktyczne wskazówki właściwego  
          postepowania  
-        funkcja budynku wykazana w EGiB a prezentacja budynku (oznaczenie funkcji budynku) na mapie zasadniczej (mapie do celów projektowych)  
          zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych  
          oraz mapy zasadniczej. 

 
c) określanie rodzaju i zasięgu użytków gruntowych. 
-        użytki Bp, B, Br, dr – praktyczne wskazówki zaliczania gruntów do poszczególnych użytków, 
-        faktyczne wyłączenie gruntu a zakres wyłączenia wynikający z decyzji o wyłączeniu  gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 

Koszt uczestnictwa: 
* dla członków NSG – 70,00 zł brutto 
* dla pozostałych uczestników – 120,00 zł brutto 

                                     Zgłoszenia oraz organizacja szkolenia: 
 
SMART Instytut Szkolenia i Eventy 
ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz 

tel. 784 107 575, 604 626 567 
biuro@smartinstytut.pl 
www.smartinstytut.pl 

 

Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą 
elektroniczną na adres: biuro@smartinstytut.pl  
do dnia 19.01.2018r. 
 W zgłoszeniu należy podać: Imię, Nazwisko, obowiązkowo 
dane do rachunku (nazwę firmy, adres z kodem i NIP)  
oraz kwotę i datę wpłaty 


