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Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY  
zaprasza na seminarium, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. w Krakowie 

 
 
 

Tematyka seminarium obejmować będzie problematykę sporządzania wniosków w 
sprawie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, uwzględniającą: 

 prawną ochronę gruntów rolnych oraz gruntów leśnych, 

 uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne 
oraz gruntów leśnych na cele nieleśne, 

 aktualne wymogi i wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa 
Środowiska, 

 praktyczne problemy sporządzania wniosków. 

 
Celem seminarium będzie omówienie praktycznych aspektów związanych ze zmianą 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w świetle 
obowiązujących regulacji prawnych oraz wytycznych i wymogów organów opiniujących 
oraz wydających zgody. 
Gośćmi seminarium będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędów 
Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów 
Państwowych. 

 
Prelegentami seminarium będą:  

1) mgr Martynian Szreder – PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Martynian 
Szreder (wnioski w zakresie gruntów rolnych) 

2) mgr Maciej Smyk – BiFUr Projekt (wnioski w zakresie gruntów leśnych) 
3) mgr Krzysztof Górecki – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (wnioski w 

zakresie gruntów rolnych) 
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I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e 
 

Seminarium odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r., w godz. 10.00-15.00 
na ul. Szlak 65 w Krakowie (multimedialna sala konferencyjna na parterze budynku) 

 
 

Koszt udziału w seminarium wynosi:  290 zł 
Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki do końca kwietnia 2019 r., 

koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 145 zł. 
 

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia 
(pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: 

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków)  
oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 22 maja 2019 r. 

(w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 30.05.2019 r. – Imię i Nazwisko) 
 

 Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto: 
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211 
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Karta zgłoszenia udziału w seminarium 
Kraków, 30.05.2019 r. 
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*proszę o zaznaczenie właściwego pola   
 

W przypadku rezygnacji z udziału w seminarium prosimy o kontakt e-mailowy na adres 
URBANISCI.POLSCY@gmail.com do dnia 22.05.2019 r. W przypadku rezygnacji po tym 
terminie wpłacona opłata seminaryjna nie zostanie zwrócona. 

   

Imię i Nazwisko: 

 

 Jestem członkiem SUP* 
     

TAK NIE      
 

 

Obowiązkowe dane do faktury: 

Nazwa Firmy (Imię i Nazwisko lub Nabywca i Odbiorca): 
 

Adres: 

 

 

 

NIP: 

 

Numer kontaktowy: 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym na 

formularzu przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do 

organizacji seminarium. 

Data: Podpis: 

 

 

SUP-PP-02-2019 
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Informacje dot. RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie; 
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej urbanisci.polscy@gmail.com, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora: 
ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków; 

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu:  

 wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia – uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania 
dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami podatkowymi), 

 w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

 marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), 

 wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą: 

 osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, 

 podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie 
zawartych umów; 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3: 

 w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

 w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na 
przetwarzanie; 

6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem;  

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa 
danych osobowych narusza przepisy RODO;  

8) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu; podanie danych 
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak 
możliwości uczestnictwa w szkoleniu; 

9) Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. 

 
 


