zaprasza na seminarium

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI
NA NOWYCH ZASADACH
– nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Wtorek, 1 października 2019 r., godz. 09:30 – 11:00
Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa

Podczas spotkania omówimy ostatnie zmiany wprowadzone do ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego, jak również problemy praktyczne, które mogą wyniknąć ze stosowania nowych przepisów.
Spotkanie będzie również okazją do podzielnia się spostrzeżeniami, poglądami i wyzwaniami, jakie
nowe regulacje stawiają przed uczestnikami obrotu nieruchomościami.

PROGRAM
09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 11:00 Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego







cele nowelizacji ustawy
rozszerzenie przypadków nabycia gruntów rolnych bez zgody KOWR
(Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)
tryb uzyskiwania zgody KOWR na nabycie nieruchomości rolnych
zmiany w warunkach tzw. przymusowego wykupu gruntów rolnych przez KOWR
obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej
analiza wybranych zagadnień występujących w obrocie nieruchomościami
rolnymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

REJESTRACJA ONLINE >>>>

PROWADZĄCA
Sylwia Moreu-Żak, radca prawny w praktyce projektów nieruchomościowych
kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości
o charakterze cywilnoprawnym, jak i administracyjnym. Reprezentuje klientów
w sprawach administracyjnych, w szczególności dotyczących uzyskania zgody
KOWR na nabycie nieruchomości rolnych. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w organach
administracji publicznej (Agencja Rynku Rolnego) oraz kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jako trener
prowadziła szkolenia dla pracowników administracji publicznej z przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego.

O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od 1988 roku jest trwale zakorzeniona w życiu prawniczym
w Polsce.
Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się
w budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro
bono.
Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki
czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami
i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców
(codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (newtech.law) oraz licznych
publikacji i opracowań.
Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.
Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

wardynski.com.pl
codozasady.pl
newtech.law

