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n.t. Dokumentacja planistyczna jako 

o przeznaczeniu nieruchomo

1.  Zakres regulacji obję
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, m
zagospodarowania przestrzennego , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu) na podstawie obowią

2.  Klasyfikacja przeznaczeń i sposób ich oznaczania w dokumentach planistycznych 
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. 2003 Nr 164 poz. 1587)

3.  Klasyfikacja i rodzaje uż
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz. U. z  2015r. poz. 542).

4. Dyskusja. 
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Program szkolenia                                                                                                                     

Dokumentacja planistyczna jako źródło informacji

o przeznaczeniu nieruchomości dla potrzeb ich wyceny

 

1.  Zakres regulacji objętych ustaleniami dokumentów planistycznych ( studium 
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, m

zagospodarowania przestrzennego , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa - przeznaczenie terenu

2.  Klasyfikacja przeznaczeń i sposób ich oznaczania w dokumentach planistycznych 
ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie  

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. 2003 Nr 164 poz. 1587). 

3.  Klasyfikacja i rodzaje użytków gruntowych w rozumieniu rozporzą
zwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
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informacji                                                  

ci dla potrzeb ich wyceny 

tych ustaleniami dokumentów planistycznych ( studium 
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
przeznaczenie terenu. 

 i sposób ich oznaczania w dokumentach planistycznych - na 
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie  

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego             

w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
zwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków           


