
ZAPROSZENIE 
 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w 
Szczecinie zaprasza do uczestnictwa w warsztatach na temat: 

„Geodezja i kartografia a wycena nieruchomości" 
 

wykładowca 

dr inż. Ludmiła Pietrzak 
geodeta, rzeczoznawca majątkowy, przedsiębiorca, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej RM, 

Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
 

Termin warsztatów: 24 października 2019 r.   (czwartek  godz. 1500)     
 
Miejsce warsztatów: Szczecin, Pl. Jana Kilińskiego 3 sala 207 - siedziba WZDZ  
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu. 

 
Zgłoszenia uczestnictwa /na załączonym druku/ prosimy przesyłać do dnia 15.10.2019 r. do   
kol.  Wojtka Dobosza -  wojdo@poczta.onet.pl lub tel. 605-338-778 

 
Koszt uczestnictwa  
Dla członków ZSRM w Szczecinie          – 150,00 zł + 23% VAT   dla osób bez uprawnień zawodowych 
którzy mają opłacone na bieżąco składki 

Dla pozostałych uczestników wynosi   – 200,00 zł + 23% VAT   dla osób bez uprawnień zawodowych 
 
Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto: 
PKO BP II / O Szczecin 
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464  
do dnia 21.10.2019 r.   
 
Ilość miejsc ograniczona: 40 – obowiązuje kolejność zapisów.   
Na warsztaty zawodowe należy zabrać laptopy. 
Gorąco zachęcamy rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców do udziału w warsztatach. 
 
PROGRAM WARSZTATÓW ZAWODOWYCH - 4 h lekcyjne 
 
1. Zapis w ewidencji gruntów i budynków i jego wpływ na wartość nieruchomości.  

2. Wpływ niektórych użytków gruntowych na wartość nieruchomości (np. budownictwo zagrodowe czy 

mieszkalne jednorodzinne, grunt leśny a wartość nieruchomości w przypadku działki potencjalnie 

budowlanej i kilka innych zagadnień).  

3. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w aspekcie wartości nieruchomości.  

4. Dostęp do drogi publicznej - jest czy go nie ma?  

5. Wpis w ewidencji gruntów i budynków a funkcja budynku. 

6. Przykłady i ćwiczenia. 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

 

Zgłaszam udział w warsztatach „Geodezja i kartografia a wycena nieruchomości” 

w Szczecinie w dn. 24.10.2019 r. 

 

 
Nazwisko i Imię 
 
Adres 
 
Tel. 
 
e-mail: 
 

Nr uprawnień 
 

Przynależność do stowarzyszenia 

Dane do wystawienia faktury (nazwa Firmy, adres, NIP): 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz.922, z 2018 r. poz. 138. 
723)            
                                     ..............................................................  
          (podpis) 
 
 
 
 
 
 


