
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Prowadzenie postępowań w zakresie 
renty planistycznej i opłat adiacenckich  

na tle najnowszego orzecznictwa 
Lublin, 26.03.2019 r. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. Obowiązek czy uprawnienie gminy do wszczęcia 

postępowania w sprawie  naliczenia opłaty planistycznej: 

• warunki niezbędne dla naliczenia opłaty, 

• analiza pojęcia „zbycie nieruchomości”, 

• specyfika prowadzenia postępowania z wniosku 

strony, 

• wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty, 

• termin wniesienia opłaty. 

2. Roszczenia odszkodowawcze  właścicieli na skutek: 

• braku możliwości korzystania z nieruchomości, 

• obniżenia wartości nieruchomości, 

• skutki finansowe zwłoki w rozpoznaniu wniosku, 

• postępowanie dowodowe, obowiązki strony, 

• termin przedawnienia roszczeń. 

II. Opłata adiacencka w związku z podziałem nieruchomości: 

• treść uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej 

opłaty, 

• przesłanki  warunkujące wszczęcie postępowania w sprawie 

naliczenia opłaty, 

• termin uprawniający organ do naliczenia opłaty, 

• sposób określenia wartości nieruchomości przy naliczaniu 

opłaty, 

• podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty. 

III. Opłata adiacencka wynikająca z budowy urządzeń infrastruktury 

technicznej: 

• przesłanki skutkujące koniecznością wszczęcia postępowania 

w sprawie naliczenia opłaty, 

• analiza pojęcia „budowa urządzeń infrastruktury technicznej”, 

• podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty, 

• termin uprawniający organ do naliczenia opłaty, 

• wycena nieruchomości. 

 

 

 

Korzyści  

Omówienie zasad 
prowadzenia postępowań 
z zakresu renty 
planistycznej, opłat 
adiacenckich oraz analizy 
zasadności zgłaszanych 

roszczeń 
odszkodowawczych w 
związku z uchwaleniem 
lub zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

• Jakie są ustawowe 
ograniczenia w zakresie 
terminu wszczęcia 

postępowania;  

• Czy można ustalić 

stawkę procentową i 
prowadzić postępowanie 
o naliczenie opłaty w 
oparciu o warunki 
zabudowy; 

• W jakim terminie można 

naliczyć opłatę 
adiacencką; 

• Czy po zbyciu działek 
wydzielonych w wyniku 
podziału można naliczyć 

opłatę adiacencką; 

• Kto jest zobowiązany do 

wniesienia opłaty; 

• Czy każdy podział 

obliguje do wszczęcia 
postępowania w sprawie 
opłaty adiacenckiej; 
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Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 

 
 
 

Wykładowca  

Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się gospodarką nieruchomościami. 

Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. 

Jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 

Ukończyła także Podyplomowe Studium  Administracji - Wydział Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczoznawca majątkowy, 

zarządca nieruchomości. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo 

od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od kilku lat 

prowadzi szkolenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz 

gospodarki nieruchomościami. 

 

 
 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne Fiesta                                     
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  

26 marca 2019 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

300 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej 

instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 19 marca 2019 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 

pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Postępowania w zakresie renty planistycznej i opłat adiacenckich 

Lublin, 26.02.2019 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 
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