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Rok 2015

Narada robocza Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 9 września 2015r.

W dniu 9  września  2015r.  w siedzibie  Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła  się  narada robocza Powiatowej  Służby
Geodezyjnej  i  Kartograficznej  zorganizowana  przez  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i
Kartograficznego.

Naradę prowadziła Pani Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W spotkaniu uczestniczyli geodeci powiatowi, przedstawiciele powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Poniżej zamieszczono prezentacje z omawianych na spotkaniu zagadnień:

Alina Zagajewska, starszy specjalista: „Stan realizacji prac nad weryfikacją przekazywanych baz danych ewidencji
gruntów i budynków w celu zasilenia bazy PRG”.

Monika Caban, starszy specjalista: „Stan realizacji zadania dotyczącego tworzenia zbiorów metadanych dla baz
danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie podstawowym i rozszerzonym"

 

Narada  robocza  Służby  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  połączona  z  Konwentem  Powiatów  Województwa
Dolnośląskiego.

W dniach  20-21  kwietnia  2015r.  w  Lasocinie  Odbyła  się  Narada  robocza  Służby  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  połączona  z
Konwentem Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie spotkania poruszano następujące tematy:

Alicja  Meusz,  Dolnośląski  Wojewódzki  Inspektor  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego:  "Zadania  realizowane
przez  Starostów  w  świetle  przepisów  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne   (Dz.  U.  z
2010r. Nr 193, poz.1287 ze zm.)";

Ewa Szafran, kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości: "Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia";

Dariusz Felcenloben, Geodeta Powiatowy w powiecie kłodzkim: "Dopuszczalność łączenia działek ewidencyjnych
powstałych w wyniku podziału nieruchomości";

Igor Ambrozik, Geodeta Powiatowy w powiecie średzkim: "Podmioty wnioskujące o wypisy, wyrysy i wyrysy  z
Ewidencji Gruntów i Budynków";

Omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu „ZSIN – faza I” na terenie województwa dolnośląskiego;
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Przedstawienie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego bieżących
spraw i problemów administracji geodezyjnej w województwie.

 

Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – 18 lutego 2015r., Wrocław

Dnia  18  lutego  2015r.  w  Dolnośląskim  Urzędzie  Wojewódzkim  we  Wrocławiu  odbyła  się  narada  robocza  dla  pracowników
Powiatowej Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej, zorganizowana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Naradę  prowadziła  Pani  Alicja  Meusz  –  Dolnośląski  Wojewódzki  Inspektor  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego.  W
spotkaniu  uczestniczyli  geodeci  powiatowi,  przedstawiciele  powiatowych  i  miejskich  ośrodków  dokumentacji  geodezyjnej  i
kartograficznej oraz pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Poniżej zamieszczono prezentacje z omawianych na spotkaniu zagadnień:

Ewa Szafran, kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości: „Ewidencja gruntów i budynków – wybrane zagadnienia”;

Joanna Przybylska, inspektor wojewódzki: „Wnioskodawca (wypis z ewidencji gruntów i budynków) / Wykonawca prac
geodezyjnych (zgłoszenie pracy geodezyjnej) a Dokument Obliczenia Opłaty”.

liczba wejść: 2743
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