ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W
SZCZECINIE
zaprasza na szkolenie wyjazdowe:
„Ustawa o gospodarce nieruchomościami
– aktualne problemy z perspektywy rzeczoznawcy majątkowego”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nieruchomość jako przedmiot wyceny
Ustalanie przeznaczenia nieruchomości – interpretacja art. 154
Wartość nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
Wartość nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich
Odszkodowanie za wywłaszczenie – zasada korzyści
Odszkodowanie z tytułu ograniczenia – służebność publiczna
Zwroty nieruchomości
Podziały
Barlinek 17-18 maja 2019 r. (piątek - sobota)

PROWADZĄCY:
Mirosław Gdesz

– sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z
zakresu publicznego prawa nieruchomości, autor wielu publikacji i komentarzy
do orzeczeń sądowych dotyczących gospodarki nieruchomościami

Grzegorz Kubaszewski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

MIEJSCE SZKOLENIA:
Hotel Barlinek ul. Jeziorna 14, 74-320 Barlinek

Szczegółowy program szkolenia w załączniku
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia
kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 811) uczestniczy szkolenia otrzymają
zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 12 godzin edukacyjnych (6 punktów za szkolenie organizowane przez
organizacje zawodowe).

ODPŁATNOŚĆ:
350,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
350,00 zł. + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM
450,00 zł dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych
450,00 zł. + 23% VAT dla pozostałych osób bez uprawnień zawodowych
Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 10 maja 2019 r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń), wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do kol. Wojtka Dobosza, e-mail: wojdo@poczta.onet.pl,
tel. 605 338 778
Wpłaty prosimy kierować na konto ZSRM w Szczecinie: PKO BP II/O Szczecin
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

Odpłatność za udział w szkoleniu obejmuje:
• Materiały szkoleniowe
• Kawa, herbata, podczas szkolenia
• Obiad – w piątek 17 maja
• Uroczysta kolacja – w piątek 17 maja
Cena nie obejmuje kosztu noclegów i śniadania

Pokoje należy rezerwować telefonicznie bezpośrednio w hotelu Barlinek, tel. 665 144 700
(na hasło „szkolenie rzeczoznawców”)
Budynek "Żółty"
pokój 1-osobowy: 190,00 zł / doba ze śniadaniem
pokój 2- osobowy: 250,00 zł / doba ze śniadaniem
• Budynek "Czerwony"
- pokój 1-osobowy: 160,00 zł / doba ze śniadaniem
- pokój 2-osobowy: 215,00 zł / doba ze śniadaniem
•

-

