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Zaproszenie na szkolenie on-line na temat:  
Wspólnoty gruntowe 

–  zasady gospodarowania i regulowania stanów prawnych  
Organizator 

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział  w Krakowie 

Kiedy 17 lutego 2022 roku w godz. 9.00 – 15.00  

Prowadzący 
szkolenie 

Mariusz Drozdowski - Zastępca Dyrektora w Departamencie Nieruchomos&ci 
Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  prawnik,  wieloletni  pracownik  Ministerstwa 
zajmujący się administracyjnoprawnymi aspektami gospodarowania 
nieruchomos&ciami rolnymi, w tym problematyką wspo& lnot gruntowych. 

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us. 
W przeddzień szkolenia uczestnicy otrzymają na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy 

wpisać w adresie przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia 
oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się na platformie ZoomMeeting: https://zoom.us/ 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełniać następujące wymagania sprzętowe: 

− Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);  
− System  operacyjny  taki  jak  Windows  8  (zalecany  Windows  10),  Mac  OS  wersja  10.13  (zalecana  najnowsza  wersja) 

Linux, Chrome OS; Połączenie internetowe o prędkos&ci nie mniejszej niz? : 2048 kbps (2 Mbps). 
Tematy szczegółowe: 

I. Wprowadzenie – przedstawienie regulacji dotyczących funkcjonowania wspólnot gruntowych. 
II. Zasady ustalania gruntów stanowiących wspólnoty gruntowe. 
III. Wspólnota gruntowa a mienie gromadzkie. 
IV. Ustalanie wykazu uprawnionych do udziału we  wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw 

rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów. 
V. Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych: 
VI. Obecne reguły obrotu wspólnotami gruntowymi wynikające z przepisów ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych. 
VII. Stosowanie innych przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie wspólnot gruntowych. 
VIII. Zagadnienie aktualizacji listy udziałowców. 
IX. Zakres uprawnień oraz obowiązków organów administracji publicznej i sądów związanych z działalnością 

wspólnot  gruntowych: 
a) rodzaje wydawanych akto& w stosowania prawa, 
b) charakter i tres&c& wydawanych decyzji administracyjnych, 
c) stosowanie innych przepiso& w procedury administracyjnej, 
d) postępowania sądowo-administracyjne i sądowe, w tym wnoszenie powo& dztw o uchylanie uchwał spo& łek. 
e) interes prawny stron w postępowaniach administracyjnych. 

X. Nabycie nieruchomości wspólnot gruntowych przez gminy. 
XI. Uprawnienia organów administracji publicznej wynikające ze sprawowanego nadzoru nad działalnością 

spółek do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową. 
XII. Przekształcanie wspólnot gruntowych we współwłasność: 

a) podstawa i tryb podjęcia uchwały o przekształceniu wspo& lnoty we wspo& łwłasnos&c&,   
b) skutki przekształcenia wspo& lnoty we wspo& łwłasnos&c&. 

XIII. Rola geodety w procesie regulacji stanów prawnych Wspólnot Gruntowych. 



Koszt 230 zł członkowie SGP (opłacone składki); 280 zł pozostali uczestnicy. 
Konto, na które 
należy dokonać 
opłaty 

Nazwa włas&ciciela konta: Stowarzyszenie Geodeto& w Polskich 

Numer Konta: 04 1140 1010 0000 3522 2900 1006 (mBank) 
Z dopiskiem: opłata za szkolenie „WSPÓLNOTY” 17.02.2022 r., nazwisko imię uczestnika 

Zgłoszenia 
uczestnictwa 

W celu zgłoszenia uczestnictwa nalez?y wypełnic& załączoną kartę uczestnictwa oraz wysłac& ją na e-mail  
sgpkrakow@gmail.com  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  zgłaszanej  osoby  oraz  danych  do  faktury do 
dnia 15 lutego 2022 r. 

Dodatkowe 
informacje 

Faktury i s&wiadectwa ukon& czenia szkolenia będą przesyłane na adres mailowy uczestnika. 
Dodatkowych informacji udzielają: 
W sprawach organizacyjnych: Elżbieta Biel tel. 604 298 129 
W sprawach rejestracji oraz zas&wiadczen& : Mirosław Marciniak sgpkrakow@gmail.com 
W sprawie faktur: Anna Suryjak tel. 693 441 970 sgpkrakow@gmail.com 

Pytania lub prośby o dodatkowy zakres szkolenia prosimy przysłać nie później niż do 10 lutego 2022 r. 
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