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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaprosić na debatę:

„Obrót nieruchomościami leśnymi i rolnymi w praktyce notarialnej”.
Debata odbędzie się w dniach 30 września – 1 października 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia
w Warszawie, przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.
Udział w debacie wezmą przedstawiciele m.in.: Lasów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju, a także praktycy: not. dr Małgorzata
Muszalska, not. Mirosław Kupis, not. Wojciech Fortuński, not. Krzysztof Maj, not. dr Paweł Blajer oraz not.
Zbigniew Popłonkowski.
Program Debaty:
30 września 2016r. godz. 14.00-17.30
Debata poświęcona lasom obejmuje m.in. zagadnienia:
1. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, a prawo pierwokupu i prawo nabycia na podstawie ustawy o
2.
3.

lasach.
Zbycie udziałów we współwłasności nieruchomości, a prawo pierwokupu i prawo nabycia na podstawie
ustawy o lasach.
Przeznaczenie gruntu w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż leśne, a możliwość ich
objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu i decyzją wymienianą w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

1 października 2016 roku godz. 10.00-16.00
Debata poświęcona ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obejmuje m.in. zagadnienia:
1. Pojęcie gospodarstwa rolnego w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, a stosowanie przepisów tej ustawy
2.

3.
4.
5.

o prawie pierwokupu i prawie nabycia.
Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego co do: nabycia nieruchomości
rolnej, obowiązków nabywcy takiej nieruchomości, prawa pierwokupu nieruchomości rolnej, prawa
pierwokupu udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, prawa nabycia nieruchomości rolnej oraz
udziałów i akcji spółek prawa handlowego.
Art. 166 kodeksu cywilnego, a przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Tryb i przesłanki uzyskania decyzji Prezesa ANR w sprawie zgody na nabycie nieruchomości rolnych.
Nabycie nieruchomości przez ANR w trybie art. 2a ust.6-10 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Udział w debacie jest bezpłatny.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość wykupienia lunchu (w dn. 01.10.2016r.) w cenie 20 zł oraz biletu
do teatru (przedstawienie w dn. 30.09.2016) w cenie 100 zł.
Koszt dojazdu, noclegu oraz wyżywienia innego niż ww. uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Warunki zgłoszenia udziału w debacie: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie
i nadesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 26.09.2016 roku do biura SNRP mailem na
adres snrp@rejent.com.pl lub faxem na numer 22 827 01 94.
UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłatę za lunch oraz bilet do teatru należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Bank BPH S.A. nr rachunku: 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119
Zapisy i szczegółowe informacje programowe można uzyskać w Biurze Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45;
827 01 94 pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie
www.rejent.com.pl

