
 

 

 

Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 

  
 

 

Szkolenie specjalistyczne w dniu 21  listopada 2017r. 

 

Tematyka szkolenia: 

 

 ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY 
Z DNIA 21 SIERPNIA 1997r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI DOKONANE W 2017r. 

 
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami dokonano w 2017r. istotnych zmian w 

zakresie gospodarowania nieruchomościami. 
 

W szczególności  z dniem 1 września 2017r. weszła  w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509) 

  
1. Cel szkolenia: 

� analiza i omówienie skutków zmian dokonanych w  ustawie o gospodarce nieruchomościami dokonanych w 

2017r, 

� analizie podlegać będzie ok. 80 zmian przepisów szczegółowych dokonanych w analizowanym  okresie  jw. 

 

2. Tematyka: 
1. zmiany u.g.n. wynikające  z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r o zasadach  zarzadzania mieniem 

państwowym, obowiązujące od 1 stycznia 2017r.,  

2. zmiany u.g.n. wynikające z ustawy z dnia 10 lutego 2017r  o Krajowym Ośrodku Wsparcia rolnictwa, 

obowiązujące od 1 września 2017r.,  

3. zmiana u.g.n. wynikająca z ustawy z dnia 24 lutego 2017r o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 

4. zmiany u.g.n. wynikające z ustawy z dnia 22 czerwca 2017r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

5. zmiany u.g.n.  wynikające z ustawy z 20 lipca 2017r  o Krajowym Zasobie Nieruchomości   

6. zmiany u.g.n. wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz niektórych innych ustaw.   
 

3. Cele szczególne szkolenia: 
Cel  główny szkolenia stanowić będzie analiza i omówienie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie 

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, obowiązującej z dniem 1 września 

2017 r.  
Analizowane będą zmiany dokonane 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 bądź zmieniających istotnie obowiązki zawodowe  rzeczoznawcy 

majątkowego.                                    
 

4. Inne: 
� uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 80 str.) przedstawiające i 

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

pomocnicze.  

� dla uczestników szkolenia zostanie przesłany drogą elektroniczną ujednolicony na dzień 01.09.2017r. tekst 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 


