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Zaproszenie na szkolenie 
Organizator Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów 

Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział  w Kaliszu 
 

Temat 
szkolenia 

Czynności i obowiązki geodetów i urzędów (w tym ODGiK) w procesie 
inwestycyjnym w świetle obowiązujących przepisów w zakresie obiektów 
liniowych, punktowych i kubaturowych. 

Kiedy 29.09.2015 r. – wtorek - w godzinach  od 9.00 – do 15.00 
Gdzie Sala konferencyjna kompleksu ALJO - Kalisz, ul. Częstochowska 140  
Prowadzący 
szkolenie 

Dr Ludmiła Pietrzak   – Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego SGP, Redaktor 

Naczelny  Przeglądu Geodezyjnego, wykonawca prac geodezyjnych 
i kartograficznych. 

Program 
szkolenia 

- Mapy dla celów projektowania i wymogi w zakresie  granic na tych mapach 
w procesie inwestycyjnym. 

- Mapy dla opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
- Użytki na mapach. Ewidencja, a stan faktyczny  w terenie. Kto podejmuje 

inicjatywę o zmianach użytków? Użytki leśne. Plany Urządzania Lasu 
i Uproszczone Plany Urządzania Lasu. 

- Tyczenie obiektów budowlanych i składanie oświadczeń przez geodetę 
o zgodności z projektem na etapie inwentaryzacji. 

- Dokumentacja geodezyjna do wprowadzenia zmian w egib na poszczególnych 
etapach inwestycji. 

- Dziennik budowy w procesie inwestycyjnym z punktu widzenia geodety. 
- Szkic dokumentacyjny i szkic tyczenia. Pomiary kontrolne. 

Koszt 130 zł od członka SGP, który ma opłacone składki, 220 zł od każdej innej 
osoby uczestniczącej w szkoleniu. 
 

Konto, na 
które należy 
dokonać opłaty 

Nazwa właściciela konta: SGP Oddział w Kaliszu, 

Numer Konta: Multibank Nr: 74 1140 2017 0000 4302 1287 9705 
Dopuszcza się wpłaty po otrzymaniu faktury. 

Zgłoszenia 
uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na e-mailem:  cegeo@wp.pl  z podaniem imienia 
i nazwiska zgłaszanej osoby oraz  danych do faktury. Proszę  skorzystać z załączonego 
formularza, który można  wysłać na e-maila.  

Dodatkowe 
informacje 

Faktury i świadectwa ukończeniu kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu 
i dniu szkolenia. 

 Wszelkich informacji udziela Jan Cegła, prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
w Kaliszu 

 


