Stowarzyszenie Geodetów Polskich
w Bydgoszczy

ZAPROSZENIE
Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy
zaprasza geodetów województwa kujawsko-pomorskiego do udziału
w szkoleniu, którego przedmiotem będą następujące zagadnienia:
 zmiany w ewidencji gruntów i budynków po 11 stycznia 2016;
 podziały nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce
nieruchomościami;
 nowe zasady podziałów nieruchomości rolnych i ich obrót,
w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wykład poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak
W programie spotkania będzie czas na pytania i dyskusję.
Zakres szkolenia:
1. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków obowiązujące od 11.01.2016r.
2. Zmiany w zakresie użytków obowiązujące w egib od 11.01.2016
3. Podatki a użytki w ewidencji gruntów i budynków – wzajemne relacje
4. Grunty zabudowane rolne i grunty zabudowane zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę – Br, B, Ba, Bi,
Bp. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
5. Grunty leśne oraz zadrzewienie i zakrzewienie – Lzr, Lz, Ls
6. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu w egib. Możliwość i tryby „odlesienia”
7. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Procedury podziału – kiedy droga publiczna, kiedy droga wewnętrzna. MPZP i
SUiKZP a drogi publiczne i drogi wewnętrzne.
8. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp. Podziały a użytek Tp i moment
ujawnienia w egib
9. Grunty pod wodami – W, Wp, Ws. Linia brzegu dla Wp i zasady jej ustalania.
10. Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
11. Nowe zasady podziału nieruchomości rolnych i ich obrót w świetle Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

Szkoleniowe odbędzie się w Domu Technika NOT w Bydgoszczy, przy ulicy
Bolesława Rumińskiego nr 6. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 maja 2016 roku, w
godzinach od 9:00 do 16:00.
Deklarację udziału w szkoleniu proszę zgłaszać do dnia 10 maja, drogą mailową na
adres geoar@wp.pl z datą wpłaty lub osobiście do kolegów:
Sławomira Wnuka tel. 604 612 737 lub Stefana Ciesielskiego tel. 603 877 597
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 120 złotych. Członkowie Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, z opłaconą składką płacą 80 złotych.
Wpłaty należy dokonać do dnia 20 maja 2016 roku na konto SGP
nr 37 1020 1462 0000 7102 0126 2575
Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2016 roku
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