Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego
zasobu nieruchomości w świetle najnowszego
orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli
05.07.2021 r.
PROGRAM SZKOLENIA:
1.

Komunalny zasób mieszkaniowy oraz komunalny lokal mieszkalny jako przedmiot zbycia. Lokal
komunalny, lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe – omówienie problematyki
z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów
i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

2.

Zasady zbywania lokali w uchwale lub zarządzeniu właściwego organu w świetle najnowszego
orzecznictwa WSA i NSA:
a. Problematyka ustalania dodatkowych warunków sprzedaży lokalu
b. Pierwszeństwo najemcy a zakres dopuszczalnych postanowień regulujących dostęp do
nabycia lokalu.

3.

Problematyka ustalania przez organ wykonawczy zasad lub regulaminów zbywania lokali oraz
zasad rozliczania z nabywcą wyceny lub innych kosztów przygotowania nieruchomości do
sprzedaży – przegląd najnowszego orzecznictwa oraz wniosków pokontrolnych NIK.

4.

Gminne dokumenty planistyczne obejmujące zbywanie lokali w świetle informacji pokontrolnych
Najwyższej Izby Kontroli. W jaki sposób zbywanie lokali ma być uwzględnione w gminnym planie
gospodarowania zasobem oraz wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniowym?

5.

Spółka gminna jako właściciel lokalu i podmiot obsługujący sprzedaż lokalu mieszkalnego –
odrębności i szczególne regulacje w świetle informacji pokontrolnych NIK.

6.

Pierwszeństwo do nabycia lokalu:
a. Prawo pierwszeństwa najemcy a pozostałe przypadki pierwszeństwa z art. 34 u.g.n. – czy
możliwa jest kolizja pierwszeństwa do zakupu lokalu?
b. Warunki formalne skutecznej realizacji pierwszeństwa przez najemcę lokalu.
kwalifikować wnioski złożone po terminie wyznaczonym w zawiadomieniu organu?

Jak

c. Wykaz nieruchomości przy sprzedaży lokalu na wniosek jego najemcy – odrębności
i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony.
7.

Prawne aspekty ustalania statusu najemcy po stronie osoby wnioskującej o zbycie lokalu.

8.

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy, zasady najmu lokalu przez małżonków oraz
rozwiązanie małżeństwa i jego wpływ na prawo najmu lokalu – omówienie instytucji.

9.

Przygotowanie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz publikowanie informacji
o wywieszeniu wykazu.

10. Aktualność operatu szacunkowego w procedurze zbywania lokalu. Kiedy należy zlecić
sporządzenie wyceny oraz w którym momencie wycenę należy zaktualizować lub ponowić.

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

5 lipca 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 30 czerwca 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
Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości
05.07.2021 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

