Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu
i dochodzeniu zwrotu bonifikaty od ceny zbycia
w gospodarce nieruchomościami publicznymi
Przegląd najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli

20.10.2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
Podstawowe reguły interpretacyjne związane z bonifikatą od ceny zbycia nieruchomości
▪
Zasada zapłaty pełnej ceny za nieruchomość i udzielenie bonifikaty jako wyjątek od tej zasady;
▪
Zasada zwrotu bonifikaty i kwalifikacja wyjątków od zasady zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie.
Odstąpienie od żądania bonifikaty – jakie przesłanki są wystarczające do podjęcia decyzji o odstąpieniu i jak
musi wyglądać procedura współdziałania organów gminy;
▪
Zasada waloryzacji kwoty równej udzielonej bonifikacie. Omówienie aktualnie obowiązujących zasad
i najnowszego orzecznictwa;
▪
Zasada udzielania bonifikaty za zgodą lub na podstawie uchwały właściwego organu.
Uchwała lub zarządzenie o zasadach udzielania bonifikat – problemy praktyczne
▪
Jak budować akty prawa miejscowego dotyczące bonifikat;
▪
Jakich warunków oraz ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych nie może zawierać uchwała;
▪
W jaki sposób zmieniać uchwały w zakresie obniżania stawki bonifikaty i jak zmiany będą stosowane do spraw
będących w toku.
Wątpliwości praktyczne dotyczące przesłanek i zasad udzielania bonifikaty
▪
Dopuszczalność udzielenia bonifikaty przy trybach zbycia innych niż zbywanie bez przetargu. Czy istnieje do
tego podstawa prawna?
▪
Obowiązkowa bonifikata przy zbyciu nieruchomości zabytkowej – w jakich przypadkach należy zastosować
bonifikatę i czy można żądać jej zwrotu? Jak definiować zwrot nieruchomość wpisana do rejestru zabytków:
czy część nieruchomości czy np. zabytkowy park pałacowy musi zbyć objęty bonifikatą?
▪
Osoba bliska a obowiązek zwrotu bonifikaty. Kto jest a kto nie jest osobą bliską i czy rodzaj umowy zawartej
między osobami bliskimi ma znaczenie dla zwrotu bonifikaty?
▪
Problem dziedziczenia obowiązku zwrotu bonifikaty – prezentacja najnowszych orzeczeń SN;
Dochodzenie zwrotu należności z tytułu bonifikaty w świetle przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami
▪
Przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż uzasadniający udzielenie bonifikaty – omówienie aktualnego
orzecznictwa sądów w zakresie zmiany sposobu korzystania z nieruchomości zakupionych z bonifikatą;
▪
Przeznaczenie części środków ze sprzedaży lokalu na nabycie innego lokalu lub nieruchomości mieszkaniowej.
Wydatki na remont, spłatę kredytu, umowy rezerwacyjne i deweloperskie a obowiązek żądania zwrotu
bonifikaty – prezentacja aktualnego orzecznictwa;
▪
Tryb dochodzenia zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie; Jaki jest cel i znaczenie prawne żądania zwrotu
kwoty równej udzielonej bonifikacie? Dlaczego organ nie powinien wykonywać działań zmierzających do zwrotu
w terminie 12 miesięcy od zbycia nieruchomości?
▪
Przedawnienie roszczenia obejmującego zwrot udzielonej bonifikaty – w jaki sposób zapobiec przedawnieniu
należności gminy i jakie czynności zawieszają lub przerywają bieg tego przedawnienia;
▪
Sposoby zabezpieczenia zwrotu bonifikaty – w tym w szczególności poprzez wpis hipoteki w księdze wieczystej;
▪
Umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie spłaty należności obejmującej kwotę równą udzielonej
bonifikacie po jej waloryzacji.

Prowadzący

Osoba do kontaktu

Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania
nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu
nieruchomościami i zamówień publicznych. Doświadczony trener, od
2008 r. prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki
nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami.
Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa
Kanonicznego
i Administracji
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski 2008 rok).

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

20 października 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link,
dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie dołączyć do
wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się z tematem
prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi
uczestnikami szkolenia.

Cena
240 zł / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w
wersji elektronicznej.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby 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, faksem na nr 81 745 06 00 lub poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 15 października 2020 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 1 dzień 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.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu i dochodzeniu zwrotu bonifikaty

20.10.2020 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

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

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

