Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Tel./Fax + 48 604 553 912
e-mail: szkolenia@sgp.geodezja.org.pl

www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku

ZAPRASZA NA SZKOLENIE
w dniu 7 kwietnia 2020 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 16.00
AMBER Hotel
80-165 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45
UCZESTNICY SZKOLENIA mają do dyspozycji bezpłatny PARKING
Szkolenie dedykowane jest do geodetów realizujących zadania geodezyjne i kartograficzne
zmierzające do zmiany przeznaczenia gruntu rolnego i leśnego na cele inwestycyjne, do
samorządowej służby geodezyjnej i kartograficznej w tym osób prowadzących ewidencję gruntów
i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów i gospodarkę nieruchomościami, do organów
administracji w szczególności do osób odpowiedzialnych za procesy budowlane i czynności je
poprzedzające związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz do osób przygotowujących się
do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentów geodezji przed absolutorium.

Temat szkolenia:
Zadania geodety i organu administracji w procesie inwestycyjno-budowlanym w aspekcie
obowiązujących przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Szkolenie poprowadzą
dr inż. Ludmiła Pietrzak - geodeta uprawniony, rzeczoznawca majątkowy, klasyfikator gruntów, Dyrektor
Ośrodka Szkoleniowego SGP, Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego;
mgr inż. Jerzy Kozłowski - b. Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie
Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, geodeta uprawniony;
dr hab. inż. Bożena Smreczak – Pracownik naukowy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
w Puławach – współautor aktualnej urzędowej tabeli klas gruntów;
mgr inż. Ewa Witkowska – dyrektor WBGiTR w Gdańsku, geodeta uprawniony.

Przebieg szkolenia:
 czas szkolenia:
900 - 1600 w tym dyskusja
 rejestracja uczestników:
830 - 900
parter hotelu obok recepcji
 w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kawowa oraz lunch
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami (BEZ NOCLEGU):

300 zł - członkowie SGP, którzy mają opłacone składki,
350 zł - od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.


Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIA wyłącznie
pocztą elektroniczną na adres: szkolenie_geodezyjne@wp.pl do dnia 20 marca 2020 r.



Faktury i zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wystawione przez Zarząd Główny SGP Uczestnicy
otrzymają po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.



Informacji dodatkowych udzielają:
Barbara Kaczmarczyk

- tel. 505594841, email: bkaczmarczyk@autograf.pl

Ryszard Rus

- tel. 602318537, email: r.rus@wp.pl
Prezes SGP w Gdańsku
Ryszard RUS

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
Zadania geodety i organu administracji (odpowiedzialnego za gospodarkę
nieruchomościami) w procesie inwestycyjno-budowlanym w aspekcie
obowiązujących przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
GDAŃSK dn. 7.04.2020 r.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przybliżenie potrzeby uwzględniania w działalności inwestycyjnej, problematyki ochrony gruntów rolnych
i leśnych, jak również omówienie spraw dotyczących rekultywacji gruntów wobec prowadzonej eksploatacji kopalin.
Na szkoleniu nastąpi z jednej strony przypomnienie podstawowych pojęć i rozwiązań, tym samym ugruntowanie dotychczasowej
wiedzy uczestników, a także jej poszerzenie, z drugiej strony omówienie praktycznych problemów w oparciu o orzecznictwo sądów.
Szkolenie powinno doprowadzić do skuteczniejszego egzekwowania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.
Szkolenie dedykowane jest do geodetów realizujących zadania geodezyjne i kartograficzne zmierzające do zmiany przeznaczenia
gruntu rolnego i leśnego na cele inwestycyjne oraz osób zajmujących się ochroną gruntów rolnych i leśnych, gospodarką
nieruchomościami, ewidencją gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
Program szkolenia
Część 1. Zagadnienia podstawowe /9:00 –10:00/
1. Podstawa prawna ochrony i wyłączania z ochrony gruntów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy – organy właściwe do ochrony i wyłączania z ochrony gruntów.
3. Definicja gruntów rolnych i leśnych na tle przepisów o ewidencji gruntów i budynków i ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
Omówione zostaną m.in.: najbardziej złożone pojęcia z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, relacja między gruntami
rolnymi a leśnymi, podstawowe kwestie związane z decyzjami administracyjnymi wydawanymi w trakcie zmiany przeznaczenia
w tym decyzji deklaratoryjnej i konstytutywnej.
Część 2. Wyłączanie gruntów z produkcji i ograniczanie przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne /10:00 –11:30/
1. Znaczenie dla inwestora istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, innych
szczególnych wydanych dla nieruchomości wobec gruntów podlegających ochronie.
2. Forma wyłączenia z ochrony gruntów – decyzja administracyjna wraz z jej elementami zgodnie z art. 107 kpa i wyjątki
w ustawie wyłączające formę decyzji.
3. Odwołanie od decyzji – podstawy odwołania od decyzji odmawiającej wyłączenia z produkcji gruntów.
4. Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów - zasady i podstawy ich naliczania.
5. Klasy bonitacyjne gruntów a możliwość wyłączenia gruntów rolnego – organy właściwe.
6. Obowiązki inwestorów wyłączających grunty z produkcji.
7. Zmiany podatkowe gruntów, które zostały wyłączone z produkcji.
8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu, na którym zakończono inwestycje, wykazanie nowego stanu
zagospodarowania w katastrze gruntowym.
9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia samowolnego wyłączenia gruntów z produkcji.
Omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: przeznaczenia w planie miejscowym, proces zmiany przeznaczenia gruntów na cele
nierolnicze lub (zasady i wyjątki), proces wyłączenia z produkcji gruntów i odpowiedzialność organów w tym zakresie, wydawania
decyzji w sprawie wyłączeń w kontekście faktycznego wyłączenia z produkcji gruntu, wysokości opłat ich rodzaj oraz zasady
płatności, obowiązki inwestora wyłączającego grunty z produkcji, ujawnianie powstałych zmian w ewidencji gruntów, powodujących
odpowiednie zmiany w ich opodatkowaniu i w wysokości należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji, kontrola
wyłączeń.
Przerwa kawowa /11:30 –12:00/
Część 3. Zapobieganie degradacji gruntów oraz ich rekultywacja, ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji pogórniczej
/12:00 –13:30/
1. Rekultywacja gruntów na terenie gmin wiejskich i miejskich. •
2. Obejmowanie gruntów zrekultywowanych gleboznawczą klasyfikacją.
Omówione zostaną m.in.: źródła finansowania prac rekultywacyjnych, określanie stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej
gruntów, określanie kierunków i terminu wykonania rekultywacji, określanie podmiotu zobowiązanego do wykonania rekultywacji,
uznawanie rekultywacji za zakończoną, osoby uprawnione do opiniowania decyzji w sprawach rekultywacji, sankcje za nie
wykonywanie obowiązku rekultywacji. obowiązki właścicieli, szczególne postanowienia z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
obowiązki organów, obszary ograniczonego użytkowania, niespójność zapisów ustawy o chronię gruntów rolnych i leśnych z ustawą
Prawo geologiczne i górnicze
LUNCH /13:30 –14:00/
Część 4. Kontrola stosowania przepisów i nakładanie opłat, organy uprawnione do egzekwowania zaległych opłat,
sprawozdawczość /14:00 –15:30/
Omówione zostaną m.in.: szczegółowe uprawnienia kontrolne oraz nakładanie opłat za nie stosowanie przepisów ustawy a także
zasady działania organów uprawnionych do egzekwowania zaległych opłat realizacja obowiązków sprawozdawczych.
Część 5. Dyskusja - ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA /15:30 – 16:00/

Prowadzący: Ewa Witkowska / Ludmiła Pietrzak / Bożena Smreczek / Jerzy Kozłowski

UWAGA: wraz ze zgłoszeniem można przekazać pytania do prowadzących szkolenie

Ośrodek Szkolenia Geodetów i
Kartografów Stowarzyszenia Geodetów
Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział w Gdańsku

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Tel./Fax + 48 604 553 912
e-mail: szkolenia@sgp.geodezja.org.pl

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl

FORMULARZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Temat szkolenia:

Zadania geodety i organu administracji w procesie inwestycyjno-budowlanym
w aspekcie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Termin:
Miejsce:

7 kwietnia 2020 r. [wtorek]
AMBER Hotel 80-165 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45
300 zł /osoba - członkowie SGP, którzy mają opłacone składki
350 zł /osoba - od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk

Koszt:

nr konta NRB: mBank 58 1140 1010 0000 3522 2900 1004

Konto:

koniecznie z dopiskiem: „Szkolenie” nazwisko i imię
Dane uczestników:
Nazwisko i imiona
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Liczba osób:

Kwota wpłaty:

Data wpłaty:
[dla JST zgodnie z terminem na Fakturze]

Dane do faktury: Na fakturze muszą znaleźć się 2 podmioty: Nabywca i Odbiorca
Nabywca:
Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej
Adres

ulica i nr lokalu
miejscowość:

NIP:

kod pocztowy:
tel. kontaktowy:

e-mail:

Odbiorca:
Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej
Adres

ulica i nr lokalu
miejscowość:

kod pocztowy:

NIP:

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie i potwierdzenie wpłaty [dla JST dopuszcza się wpłatę zgodnie z terminem na fakturze] prosimy wysłać na adres e-mail :

szkolenie_geodezyjne@wp.pl

do dnia 20 marca 2020 r.

Przesłanie karty stanowi zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i zapłaty. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 4 dni lub krócej przed
terminem jej rozpoczęcia nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty. Osoby, które nie odwołają pisemnie rezygnacji, a nie wezmą
udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT. Przerwanie szkolenia nie
powoduje zwrotu opłaty.

Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Kaczmarczyk, nr tel. 505594841, e-mail: bkaczmarczyk@autograf.pl
Ryszard Rus, nr tel 602318537, e-mail: r.rus@wp.pl

Klauzule Informacyjne RODO

Informujemy, że podawanie przez Państwa danych jest niezbędne do organizacji szkolenia nt. „Zadania

geodety i organu administracji w procesie inwestycyjno-budowlanym w aspekcie obowiązujących
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych” w dniu 7 kwietnia 2020 roku w Gdańsku.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenia Geodetów Polskich z siedzibą przy ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
zwane dalej: „Administratorem”. Można kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: gdansk@sgp.geodezja.org.pl
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z organizacji szkolenia,
stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okres archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;
4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej / na firmę bez składania podpisu z
naszej strony osoby upoważnionej.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez SGP w rozumieniu
ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204)

………………………………………………………………
Data i pieczęć instytucji

……………………………………………………..
Czytelny podpis osoby upoważnionej

Objaśnienia :
* niewłaściwe skreślić

UCZESTNICY SZKOLENIA mają do dyspozycji bezpłatny PARKING
Więcej szczegółów w tym plan i zdjęcia sal na:
http://amber-hotel.pl/nowoczesne-sale-konferencyjne-gdansk/

