Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania
opłat adiacenckich i renty planistycznej
po ostatnich zmianach KPA oraz z uwzględnieniem
ograniczeń związanych z epidemią

10.05.2021 r.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany przepisów wpływające na prowadzenie postępowania administracyjnego w stanie
zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii:
▪ Omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego związanych z prowadzeniem postępowań
z zastosowaniem mechanizmów i środków nie wymagających bezpośredniego komunikowania się stron.
▪ Omówienie rozwiązań prawnych dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających
z ustaw i rozporządzeń szczególnych, regulujących funkcjonowanie administracji rządowej
i samorządowej w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii, a w szczególności dotyczących:
− przyjęcia wydruku z systemu jako pisma wydanego przez organ w postępowaniu
administracyjnym;
− osobistego stawiennictwa przez transmisję zapewniające obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym;
− zapewnienia elektronicznego dostępu do akt sprawy;
− możliwości zrzeczenia się przez strony czynnego udziału w postępowaniu;
2. Prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej i opłat adiacenckich
z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz regulacji wdrożonych w związku ze stanem
epidemii:
▪ Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu oraz wszczęcie na wniosek. Omówienie
orzecznictwa dotyczącego zachowania terminu na wszczęcie postępowania oraz doręczenia zastępczego
i skutków uznania zawiadomienia o wszczęciu za doręczone w terminie. Czy organ ma możliwość
weryfikacji prawidłowości doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i czy powinien to robić?
▪ Zapewnienie stronie udziału w postępowaniu administracyjnym – małżonkowie, spadkobiercy,
współwłaściciele, wspólnicy spółki cywilnej, osoby prawne jako uczestnicy postępowania w sprawie renty
planistycznej i opłaty adiacenckiej;
▪ Informowanie i pouczanie strony na wstępie postępowania administracyjnego, w toku postępowania oraz
przy zamknięciu postępowania – jak sądy administracyjne oceniają kwestię należytego i niewłaściwego
pouczania stron w postępowaniach dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich?
▪ Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania – czy organ
może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców, czy postępowanie należy
umorzyć? W jakich przypadkach opłata planistyczna lub opłata adiacencka może obciążać spadkobierców
właściciela nieruchomości?
▪ Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym w sprawie renty planistycznej i opłaty
adiacenckiej. Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na
dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
▪ Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący
postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu?
▪ Decyzja administracyjna w sprawie renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej – wymogi i szczególne
regulacje wynikające ze specyfiki postępowania. W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin
płatności opłaty planistycznej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty? Jaka jest
podstawa prawna naliczenia, naliczanie odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na
raty ustalonej opłaty planistycznej?
▪ Czy epidemia może być definiowana jako siła wyższa i czy wywołuje bezpośrednio skutki dla praw lub
obowiązków strony postepowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej lub opłat adiacenckich?;
▪ Czy i w jaki sposób epidemia i wynikające z niej ograniczenia administracyjne wpływają na tok
postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia opłaty?
▪ Wpływ epidemii koronawirusa na bieg terminów przedawnienia roszczeń i należności wynikających
z decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej lub adiacenckiej – czy wszystkie terminy ulegają zawieszeniu?

Prowadzący

Osoba do kontaktu

Doświadczony trener, od 2008 roku 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 złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu
gospodarowania nieruchomościami publicznymi i cywilno-prawnych
aspektów obrotu nieruchomościami.

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

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

10 maja 2021 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
250 zł netto / 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 5 maja 2021 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 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.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich i renty planistycznej

10.05.2021 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
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin
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

