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KARTA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 
 

Temat szkolenia: Użytki zurbanizowane, rolne i leśne a podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek 
leśny - wzajemne zależności. 

Użytki gruntowe Bp, B, Ba, Bi w pracach geodezyjnych. 

Użytki gruntowe w podziałach nieruchomości oraz inwentaryzacjach powykonawczych. 

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz zakres wyłączania zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami prawa. 

Omówienie z przykładami trzech interpretacji MRiRW.  

Bogate orzecznictwo sądowe w omawianych zagadnieniach. 

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak 
Redaktor Naczelna „Przeglądu Geodezyjnego”, Geodeta, Przedsiębiorca, Planista, Rzeczoznawca majątkowy, 
Klasyfikator gruntów.  Posiada uprawnienia zawodowe 1, 2, 3, 5, 6, 7. 
 

 
Termin: 
 
Miejsce: 

 
14 czerwca 2022 r. w godzinach 900-1500 
 
PAŁAC KROTOSZYCE, Parkowa 3, 59-223 Krotoszyce   https://www.palackrotoszyce.pl  
 

Koszt: 350.00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).  
Dla członków SGP, którzy opłacili składki, koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300.00 zł (słownie: trzysta  
złotych). 
 

Konto: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy 
Nr konta:  09 1240 6931 1111 0010 3015 9698 
koniecznie z dopiskiem „ SZKOLENIE 14 czerwca 2022 r. – OPŁATA za: (nazwisko i imię uczestnika szkolenia) 
 

 

Dane uczestników: 
Nazwisko i imię,  nr tel.  adres email,  
 
1…………………………………………………………………tel………………………………e-mail…………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………tel……………………………… e-mail ………………………….………………………… 
 
3………………………………………………………………..tel……………………………… e-mail ………………….………………………..………. 

Kwota wpłaty: Data wpłaty: 
 

 
 
 

https://www.palackrotoszyce.pl/


 
 
 Dane do faktury: 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej/ Imię i nazwisko osoby prywatnej 
 

Adres (z kodem pocztowym): tel. Kontaktowy, Fax.: 

NIP: e-mail: 

 

 

Informacji  udzielają: Arkadiusz Zyga – tel. 601787362  i   Włodzimierz Chytry – tel. 535 566 567 

 

Warunki uczestnictwa: 
 

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres e-mail :    sgplegnica@wp.pl     do dnia 10 czerwca  2022 r.  

 
Przesłanie karty stanowi zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i stanowi podstawę do wystawienia faktury.  

Brak wpłaty jest jednoznaczny  z rezygnacją ze szkolenia.  

  

 
 

Klauzule Informacyjne RODO 

Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji szkolenia  ma charakter obowiązkowy i służy do 
wystawienia certyfikatu.  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy, zwane dalej 
Administratorem. 
Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: sgplegnica@wp.pl  
Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji szkolenia. 
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie 
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z organizacji 
szkolenia, stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych 
przepisów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;  
4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

 
 
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej / na firmę bez składania 
podpisu z naszej strony osoby upoważnionej. 
Wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody*  na otrzymywanie informacji o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez SGP 
w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.344) 
 

Objaśnienia :  

        * niewłaściwe skreślić  

   

 
 
 
                                                                                                                                                          …………………………………………………………………………………………… 
     Podpis osoby upoważnionej  
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