
 

 

Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 
Członek Polskiej Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 

 

zaprasza na 
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 
w dniach 9 – 10 listopada 2017 r. 

 
 ANALIZA ZMIAN 

 DOKONANYCH W  USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI 
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 2017 r.  

 

1. Cel szkolenia: celem szkolenia jest analiza i omówienie zmian dokonanych w UGN  w okresie od            

1 stycznia 2014 r. do chwili obecnej. Analizie podlegać będzie  ponad 100  zmian przepisów  dokona-

nych w  okresie  jw. 

2. Zakres analizowanych zmian: 

a. zmiany ugn dokonane w 2014r., 7 grup zmian, 

b. zmiany ugn dokonane w 2015r.  7 grup zmian, 

c. zmiany ugn dokonane w 2016r.  4 grupy zmian, 

d. zmiany ugn dokonane w 2017r.  6 grup zmian. 

Dokonane zmiany skutkowały zmianami w 170 przepisach  szczegółowych UGN. 

3. Cel główny szkolenia stanowić będzie analiza i omówienie zmian ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1509),  wchodzącej w życie z dniem 1 września 2017 r.  

Analizowane będą zmiany dokonywane w tej ustawie, obejmujące: 

 51 przepisów szczegółowych,  

 w tym 24 zmiany dotyczące wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.  

Ustawa postanawia o nowelizacji szeregu przepisów dotyczących zarówno procedur z zakresu           

gospodarki nieruchomościami jak i poszerzających istotnie obowiązki zawodowe  rzeczoznawcy  

majątkowego.                                    

4. Czas szkolenia:  

szkolenie obejmuje 2 dni zajęć: pierwszy dzień 8 godz., drugi dzień 7 godz., razem 15 godz. 

5. Inne: 

 uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok.120 str.) przedstawiające 

i omawiające dokonane zmiany, wraz ze źródłowymi komentarzami przyczyn i skutków zmian, 

oraz materiały pomocnicze, 

 szkolenie poprowadzi rzeczoznawca majątkowy Zdzisław Małecki, uprawnienia nr 20.  

6. Miejsce szkolenia: Legnica, Hotel Sękowski, www.hotelsekowski.pl 

7. Koszt uczestnictwa: 400 zł dla członków LSRzM, 450 zł dla pozostałych uczestników (obejmuje: 

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, obiady, wynajem torów na kręgielni oraz 

instruktaż profesjonalnego instruktora gry w kręgle). 

8. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów: w cenie 150 zł za pokój 1-osobowy ze śniadaniem lub w ce-

nie 180 zł za pokój 2-osobowy ze śniadaniem. Noclegi uczestnicy rezerwują we własnym zakresie. 

9. Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym druku na adres e-mail:                       

srzmlegnica@wp.pl. 

10. Wpłata  na konto   BGŻ S.A.  O/ Legnica,   nr  61 2030 0045 1110 0000 0252 0910.  

11. Termin zgłoszenia i wpłaty:   do dnia  27 października 2017 r.  

Serdecznie zapraszamy   

 

Laura Morzewska 

             wiceprezes LSRzM    

                                                                                                        tel. +48 608 28 28 13 
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