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Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY 
zaprasza na dwa seminaria online 

pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ. 
PODEJŚCIE PRAKTYCZNE DLA URZĘDNIKA I URBANISTY” 

w dniach: 
 

• 8 kwietnia 2021 r. godz. 10:00–13:00 
 
Temat: „Tworzenie i prowadzenie danych przestrzennych i zbiorów danych 

przestrzennych dla APP – procedura i technologia krok po kroku” 

Zakres problematyki: 

1) cyfryzacja aktów planowania przestrzennego (APP) – nowe wyzwania i obowiązki formalno-
prawne, 

2) dane przestrzenne, zbiory danych przestrzennych i APP – jak należy rozumieć te pojęcia 
w kontekście procedury planistycznej i praktycznego wykorzystania Wtyczki APP do QGIS, 

3) pozyskanie nowego lub modyfikacja nadanego już przez Głównego Geodetę Kraju (GGK) 
identyfikatora infrastruktury informacji przestrzennej (IdIIP) – na co zwrócić uwagę, aby 
zgłoszenie było prawidłowe, 

4) jak sprawnie i bezpłatnie pozyskać aktualne dane cyfrowe z Państwowego Rejestru Granic 
i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) oraz Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) – wnioski o udostępnienie danych zgromadzonych w 
rejestrze publicznym, wykorzystanie usług: WFS, ULDK, 

5) precyzyjne definiowanie granic APP w oparciu o dane PRG, PZGiK i obowiązujące APP – 
dlaczego jest to tak ważne i to już na etapie przygotowania dokumentacji do podjęcia uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany APP, 

6) zasady sporządzania danych przestrzennych APP i metadanych dla typowej procedury 
planistycznej od momentu podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany APP 
do jego wejścia w życie, 

7) dlaczego należy szybko utworzyć zbiory danych przestrzennych dla „starych” APP nie czekając 
do ustawowej daty 31 października 2022 r., 

8) prowadzenie zbiorów APP i metadanych – wybrane przykłady aktualizacji zbiorów dla różnych 
przypadków: zmiana tekstowa i graficzna części APP, zmiany tylko w części tekstowej APP, 

9) przegląd wybranych narzędzi komercyjnych do tworzenia danych przestrzennych i zbiorów danych 
przestrzennych – zalety i wady w kontekście potrzeb urzędów gmin. 

 
Prowadzący:  
˗ dr inż. Józef Maślanka – adiunkt na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska AGH w Krakowie. Zajmuje się współpracą z urzędami miast i gmin, a także 
z biurami urbanistycznymi we wdrażaniu systemów informacji o terenie, 

˗ mgr inż. Krzysztof Maślanka – geodeta specjalizujący się w przetwarzaniu danych 
przestrzennych zwłaszcza z użyciem informatycznych systemów informacji geograficznej 
(GIS). 
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• 14 kwietnia 2021 r. godz. 10:00–12:00 
 

Temat: „Przegląd rozstrzygnięć nadzorczych i wyroków sądowych dotyczących 
planowania przestrzennego, czyli z cyklu «co w prawie piszczy»"  

Zakres tematyki: 

1) przeznaczenie terenów w planie miejscowym – podstawowe, dopuszczalne, uzupełniające – gdzie 
jest granica? 

2) scalanie i podział a może podział? 
3) reklamy, ogrodzenia, mała architektura – można czy nie można ustalać w planie miejscowym? 
4) co z tym ciepłem? umieszczać czy nie umieszczać ustalenia w planie miejscowym? 
5) drogi po cudzym gruncie – casus dróg wewnętrznych, 
6) ustalenia planu miejscowego w sytuacji braku rozporządzenia w sprawie zakresu planu, 
7) zabudowa śródmiejska w planie i w studium w kontekście zmiany od 1 stycznia 2018 r. definicji 

w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
8) równoległe procedury dotyczące studium i planu miejscowego, 
9) opinie, warunki, brak stanowiska instytucji w procedurze planistycznej, 
10) inne palące i bieżące tematy planowania przestrzennego, w tym błędy przy sporządzaniu plików 

GML. 
 
Prowadzący: mgr Marcin Rosegnal – prawnik administratywista, urbanista, URBLEX 
   
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Seminaria online odbędą się dniach 8 i 14 kwietnia 2021 r., poprzez platformę 

ClickMeeting. 
 

E-mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu danego seminarium. 
Proszę pamiętać o podaniu w formularzu zgłoszenia aktualnego adresu e-mailowego. 
 

Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online? 
− Uczestnictwo w seminarium nie wymaga instalowania na komputerze/laptopie 

dodatkowych aplikacji. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego, przed 
rozpoczęciem szkolenia, należy pobrać aplikację ClickMeeting, po otrzymaniu e-maila 
z linkiem do szkolenia wpisać kod ID szkolenia oraz token. 

− Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego 
sprzętu: komputer z procesorem co najmniej dwurdzeniowym 2GHz, 2GB pamięci RAM 
(zalecane 4GB). Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s – dla zapewnienia 
stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge 
lub Opera), głośniki lub słuchawki. 



 
 

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY 
 

 
 

 
Koszt udziału w seminarium, z zastrzeżeniem opłaty preferencyjnej dla osób będących 
członkami SUP wynosi: 

Opłata za udział w Seminarium dla jednej osoby: 
Opłata za 

seminarium** 
Opłata za seminarium 

dla członka SUP* 

Seminarium – 08.04.2021 r. 250 zł 100 zł 

Seminarium – 14.04.2021 r.  180 zł 70 zł 

Dwa seminaria – 8 i 14.04.2021 r. 350 zł 140 zł 

* Dotyczy członków mających opłacone składki do marca 2021 r. (włącznie) 
**W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej Firmy/Instytucji obowiązuje zniżka 
10% na drugą i każdą następną osobę. 
 
Potwierdzeniem zgłoszenia udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz 
dokonanie płatności za udział do 6 kwietnia 2021 r. 
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 08.04.2021 r. – Imię i Nazwisko 
lub SEMINARIUM 14.04.2021 r. – Imię i Nazwisko, a w przypadku uczestnictwa w obu dniach 
seminarium SEMINARIUM  8 i 14.04.2021 r. – Imię i Nazwisko. 
 

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto: 
mBank Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 8087 0013    (UWAGA: NOWY NUMER KONTA) 
 
Dla podmiotów publicznych istnieje możliwość płatności po seminarium na podstawie wystawionej 
faktury (proszę taką potrzebę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym). 
 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:  
https://forms.gle/jbNm69K6QweHDpTB9 
lub dostępny jest w formie odnośnika na stronie internetowej 
Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY: 
https://www.urbaniscipolscy.pl/ 
 
Można też zeskanować podany obok kod QR, aby uzyskać 
bezpośredni dostęp do formularza zgłoszeniowego. 
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