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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 

Ustalanie linii brzegu 
Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami 
 

Kiedy 02.12.2015 r. – środa - w godzinach  od 9.00 – do 16.00 
 

Gdzie Sala konferencyjna kompleksu ALJO - Kalisz, ul. Częstochowska 140  
 

Prowadzący 

szkolenie 

Krzysztof Kowalski - Geodeta,  Główny Specjalista ds. Gospodarki 
Nieruchomościami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
Autor publikacji „Gospodarka Nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi 
wodami płynącymi”, pod adresem, którą można znaleźć pod adresem: 
http://gruntiwoda.pl/publikacje/Grunty_pokryte_wodami.pdf 
 

Program 

szkolenia 

Zakres szkolenia: 
     1.   Linia brzegu – definicja, przepisy regulujące 

2. Ustalanie linii brzegu – etapu procesu ustalania linii brzegu, wytyczne ustawowe 
3. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych 
4. Geodezyjne rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych 
5. Wpływ linii brzegu na ewidencję gruntów i budynków 
6. Linia brzegu w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
7. Wpływ linii brzegu na prawo własności gruntów 
8. Dokumentacja Geodezyjna z ustalania linii brzegu 
9. Dokumentacja Geodezyjna z projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od 

gruntów przyległych 
10. Orzecznictwo Sądów  
 

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 
 

 


