Smart Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu:

Regulacja stanu prawnego nieruchomości
Szkolenie będzie obejmowało omówienie następujących zagadnień:
– ujawnienie własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do nieruchomości zajętych
pod drogi publiczne,
– uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w trybie specustawy drogowej,
– komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa,
– uwłaszczenia osób prawnych,
– szczególne tryby regulacji stanu prawnego nieruchomości,
– zasady pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego
nieruchomości.
Na szkoleniu zostaną omówione także bieżące praktyczne problemy, związane z tematyką szkolenia, zgłoszone przez
jego uczestników.
Prelegenci:
Tomasz Turaj – ekonomista, wieloletni Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa oraz postępowania
reprywatyzacyjne, rekompensaty za mienie zabużańskie, odszkodowania i zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
a także regulację stanu prawnego nieruchomości.
Łukasz Sanakiewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, autor publikacji dotyczących
gospodarki nieruchomościami.

Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2
Czas trwania: 5 godzin, przewidziana jedna przerwa kawowa i drobny poczęstunek
Koszt: 350 zł od pierwszej osoby oraz 300 zł za każdą następną osobę z danej jednostki
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, warsztatowy i przeprowadzone zostanie w grupie liczącej maksymalnie
10 osób.
Informacje na temat szkolenia można uzyskać mailowo pod adresem kontakt@smartconcept.info.pl lub telefonicznie
pod numerem telefonu 661-709-345.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo do 20 listopada 2017 r. na adres kontakt@smartconcept.info.pl
Opłaty podlegają zapłacie po szkoleniu, w terminie 14 dni, na podstawie faktur przekazanych uczestnikom w dniu
szkolenia.
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