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        Szczecin   03.08.2010 r. 

Z A P R A S Z A M Y 
do wzięcia udziału w szkoleniu nt. 

”Rola wartości w ustalaniu opłat adiacenckich i planistycznych. 
Uwarunkowania prawne i praktyczne wyceny”, 

które organizuje Zarząd Oddziału PSRWN Oddział w Szczecinie  

w dniu  19.08.2010 r.  

Szkolenie jest przeznaczone dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników, zarządców 

nieruchomości jak również pracowników Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów Powiatowych, 

Miejskich i Gminnych, Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym, Agencji 

Nieruchomości Rolnej i innych osób prawnych i fizycznych.  

Szkolenie przeprowadzi : prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman Kierownik 

Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.  

Szkolenie odbędzie się w Domu Nauczyciela w Szczecinie ul. Śląska nr 4   

w godz. 9
00 

 - 16
00

 i obejmuje 8 godzin edukacyjnych.  Szkolenie będzie zarejestrowane w 

Ministerstwie Infrastruktury  Departament Gospodarki Nieruchomościami jako 

doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców 

nieruchomości.  

Biorący udział w szkoleniu wyniosą z niego następujące korzyści:  

1)  zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi i praktycznymi wyceny nieruchomości dla 

potrzeb opłat adiacenckich wnoszonych na rzecz Gminy z tytułu: 

   - podziału nieruchomości, 

   - budowy infrastruktury technicznej,  

2) zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi i praktycznymi wyceny nieruchomości 

dla potrzeb ustalenia renty planistycznej – uwzględnienie skutków uchwalenia bądź 

zmiany planu miejscowego. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenia ( zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. – Dz. U. nr 80 , poz. 475  

z dnia 12 maja 2008 r. z póżniejszymi zmianami) jako doskonalenie zawodowe rzeczoznawców 

majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości w ramach doskonalenia zawodowego 

obejmującego 8 godzin edukacyjnych.  

Koszt uczestnictwa w szkoleniu – 260 zł. 

W ramach kosztów szkolenia uczestnicy otrzymają ponadto: materiały szkoleniowe 

przygotowane przez p. prof. dr hab. inż. Ryszarda Cymermana, poczęstunek w trakcie szkolenia  

i obiad. 

Poniżej podajemy szczegółowy program szkolenia. 
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Program szkolenia. 

godz. 8
300

 – 9
00 

   Rejestracja uczestników. 

godz. 9
00

 – 9
15

  Otwarcie szkolenia – powitanie uczestników. 

godz. 9
15

 – 10
45

  Omówienie uwarunkowań prawnych i praktycznych wyceny w zakresie opłat  

    adiacenckich za podział. 

godz. 10
45

 – 11
05 

  Przerwa na kawę. 

godz. 11
05

 – 13
00 

  Omówienie uwarunkowań prawnych i praktycznych wyceny w zakresie opłat  

adiacenckich związanych z budową infrastruktury technicznej. 

godz. 13
00

 – 13
30 

  Obiad w jadłodajni „U Lidki” w Domu Nauczyciela. 

godz. 13
30

 – 14
15 

  Omówienie uwarunkowań prawnych i praktycznych wyceny w zakresie  

    skutki uchwalenia lub zmiany planu miejscowego – renta planistyczna. 

godz. 14
20

 – 14
30 

  Przerwa na kawę. 

godz. 14
30

 – 16
00 

  d. c. wykładu „Omówienie uwarunkowań prawnych i praktycznych wyceny  

    w zakresie skutków uchwalenia lub zmiany planu miejscowego – renta  

    planistyczna. 

godz. 16
00

  Zamknięcie szkolenia.  

 

W załączeniu KARTA ZGŁOSZENIA, którą wraz z opłatą za szkolenie prosimy przesłać na nasz 

adres w terminie do 16 sierpnia 2010 r. pocztą, faxem lub e mailem:  

               tel/fax.  91 4847068  lub 91 4858715 

    e-mail:  biuro@psrwn.szczecin.pl  

    e-mail: marka@rzeczoznawcy.pl 

Wpłatę za szkolenie w kwocie 260 zł należy dokonać na nasz konto: 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców  

Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie 

ul. Dworcowa 19,    70-206 Szczecin 

Bank BPH 

32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 

Za Zarząd 

        Prezes  

                                                                                mgr inż. Marian Stępień  

               Rzeczoznawca majątkowy 
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       ………………………. dnia ………….. 

…………………………………       Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 

(imię i nazwisko)    Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie 

       ul. Dworcowa 19,   70-206 Szczecin 
…………………………………                       tel/fax.  91 4847068   

      e-mail:  biuro@psrwn.szczecin.pl 
…………………………………  e-mail: marka@rzeczoznawcy.pl 

………………………………… 

( adres, telefon) 

…………………………………. 

(zakres i nr licencji  *)  

(P, Z, RzM) 

KARTA     ZGŁOSZENIA 
Zgłaszam udział w szkoleniu na temat: 

” Rola wartości w ustalaniu opłat adiacenckich i planistycznych. 
Uwarunkowania prawne i praktyczne wyceny”, 

które odbędzie się w dniu  

19.08.2010 r. 
w Szczecinie ul. Śląska nr 4 w godz. :od 9

00
 do 16

00
 

Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman Kierownik Katedry 

Planowania i Inżynierii Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

Jednocześnie informuję, że kwotę 260 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów 

udziału w szkoleniu przekazałem na konto organizatora jn.  

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców  

Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie 

ul. Dworcowa 19,    70-206 Szczecin 

Bank BPH 

32 1060 0076 0000 3200 0089 1656 

Proszę o wystawienie rachunku wg poniższych danych:: 

Nazwa odbiorcy rachunku  …………………………………………………………………. 

Adres     …………………………………………………………………. 

Nr NIP    …………………………………………………………….…… 

        ………………………………….. 

         ( podpis) 

Zgłoszenie i opłatę za szkolenie prosimy przesłać do dnia 16 sierpnia 2010 r. 

(pocztą, faxem lub e mail’em) 

 

*  P – licencja z pośrednictwa, Z – licencja z zarządzania, RzM – uprawnienia zawodowe 

rzeczoznawcy majątkowego 

 


