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Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub 

00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2 lok. 607  
tel. 607 744 074, 607 744 002 
www.szkolenia-prawne.pl 

  

 

Zapraszamy na szkolenie online 

"Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacjach i uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uproszczonej procedury 

wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej od 1 stycznia 2022 r." 

Szkolenie online, 27 kwietnia 2022 r. 

 

Program szkolenia: 

 

1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy  

2. Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego, gruntu rolnego i rolnika indywidualnego w 

rozumieniu ustawy 

3. Zmiany wprowadzone do kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

4. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi stanowiącymi własność prywatną oraz z Zasobu 

Skarbu Państwa 

5. Obrót nieruchomościami rolnymi po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego 

6. Prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcom i KOWR w tym prawo pierwokupu udziałów i akcji w 

spółkach kapitałowych będących właścicielami nieruchomości rolnej 

7. Prawo nabycia przez KOWR gruntów rolnych w przypadku przeniesienia własności w innej formie niż 

sprzedaż 

8. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej według uproszczonej procedury obowiązującej od 1 stycznia 

2022 r. 

9. Orzecznictwo 

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła 

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji 

naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy                        

o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, 

Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem 

Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa 

prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla 

praktyków.  
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Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 27 kwietnia 2022 r., w godzinach 10.00 - 16.00. 

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.  

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz 

pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. 

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat 

ukończenia szkolenia. 

Płatność:  

 dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem 

szkolenia, 

 dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.  

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz 

informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-

prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 19 kwietnia 2022 r.  

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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