
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

dnia 20 marca 2020 (piątek)
w budynku NOT w Krakowie (sala A - I piętro)

ul. Straszewskiego 28

Szkolenie  jest  adresowane  do  pracowników  administracji  publicznej,  służby  geodezyjnej
i kartograficznej stopnia wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz wykonawców prac geodezyjnych.

TEMAT SZKOLENIA

„Wspólnoty gruntowe w świetle nowego stanu prawnego” 

Szkolenie prowadzi  mgr inż. Jerzy Kozłowski
Geodeta, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, były Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji

Gruntów w Departamencie Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ze specjalnym udziałem mgr Mariusza Drozdowskiego

przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program szkolenia:

  8:30  -    9: 00     -   rejestracja

  9:00  -   10:00     -   sesja szkoleniowa

10:00  -  10:30      -   przerwa kawowa

10:30  -  12:00      -   sesja szkoleniowa

12:00  -  13:00      -   lunch

13:00  -  14:00      -   dyskusja 

Koszt uczestnictwa:- dla członków SGP o/Krakowskiego (nie zalegających ze składkami) –180,00 

- dla pozostałych uczestników - 220,00 

Szkolenie zwolnione z podatku VAT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą elektroniczną na adres asuryjak@op.pl do dnia 13.03.2020r.

W zgłoszeniu należy podać wyłącznie : nazwisko, imię, PESEL,   dane do faktury (nazwę, adres z kodem i NIP) oraz
kwotę i datę wpłaty  

 Informacji udziela kol. Anna Suryjak – asuryjak@op.pl, tel. 693-44-19-70 

 Wpłaty  za  uczestnictwo  w szkoleniu   prosimy dokonywać (  po otrzymaniu  potwierdzenia przyjęcia )
wyłącznie na konto SGP – Zarząd Oddziału w Krakowie  ul.Straszewskiego 28 

nr  04-1140-1010-0000-3522-2900-1006  UWAGA NOWY NR KONTA  (koniecznie z dopiskiem szkolenie
20.03.2020r)

Zakres  tematyczny szkolenia:

1. Rys historyczny.

a) okres międzywojenny

b) przyczyny uchwalenia ustawy z dnia 29.06.1963 r.

2. Nowe zasady regulowania stanów prawnych wspólnot gruntowych:

a) określanie nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie,

b) ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową,

c) ustalanie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych 

przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

3. Zasady i tryb działania wspólnot gruntowych:

a) reprezentowanie wspólnoty gruntowej,

b) charakter prawny oraz uprawnienia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową.

4. Obrót nieruchomościami stanowiącymi wspólnoty gruntowe:

a) nowe reguły obrotu wspólnotami gruntowymi wynikające z przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych,

b) stosowanie innych przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie wspólnot gruntowych.

5. Zakres uprawnień oraz obowiązków organów administracji publicznej i sądu związanych z działalnością 

wspólnot gruntowych:

a) rodzaje wydawanych aktów stosowania prawa,

b) charakter i treść wydawanych decyzji administracyjnych,

c) stosowanie innych przepisów  procedury administracyjnej,

d) postępowania sądowo-administracyjne i sądowe, w tym wnoszenie powództw o uchylenie uchwał spółek,

e) znaczenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6. Przekształcenie wspólnot gruntowych we współwłasność:

a) prawa i obowiązki uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,

b) postępowania administracyjne i sądowe związane z przekształceniem wspólnot gruntowych.    

Uwaga: Pytania proszę przesyłać do wykładowcy Jerzego Kozłowskiego

 na email:  jerzy.c.kozlowski@gmail.com z dopiskiem szkolenie w Krakowie


