
  

 

  

 

ZAPROSZENIE   
 

XXVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych 
Łódź, 21-22 września 2017 r. 

„Rewitalizacja , czyli jak przywrócić wartość przestrzeni” 
 
 

Termin konferencji :  21 – 22 września 2017r. 
 
Miejsce obrad :  „Instytut Europejski” Łódź ul. Piotrkowska 262/264 
 
Bankiet : Hotel „AMBASADOR PREMIUM” Łódź ul. Kilińskiego 143/147 

 
 
 
 W imieniu Organizatorów Konferencji i Rady Programowej Konferencji zapraszam na XXVI 
Krajową Konferencję Rzeczoznawców Majątkowych, która odbędzie się w Łodzi w dnia 21-22 września 
2017r.  
 
 Podczas pierwszego dnia konferencji wysłuchamy wystąpień dotyczących różnych aspektów 
rewitalizacji obiektów i przestrzeni. Będziemy mówić o aspekcie historycznym, urbanistycznym, 
architektonicznym , ekonomicznym i społecznym. Poznamy sposoby rozwiązywania tych problemów                    
w Łodzi, która była pionierem rewitalizacji na długo przedtem, zanim powstały ramy prawne dla tych 
działań. Zapoznamy się z efektami działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inwestorów 
prywatnych; Dworzec Łódź Fabryczna, EC1 - Miasto Kultury - to obiekty, o których będziemy mówić,                    
a część z nich odwiedzimy.  Zobaczymy jak można tchnąć nowe życie w stare obiekty, a przestrzeni 
wokół nich przywrócić wartość.  
 Drugi dzień konferencji będzie miał charakter stricte zawodowy. Będziemy rozmawiać na temat 
alternatywnych form rozstrzygania sporów na obszarze wyceny nieruchomości. Zastanowimy się nad 
głównymi przyczynami rozbieżności wycen. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie czy opiniowanie 
operatów szacunkowych zgodnie z treścią art. 157 ugn wygasza spór, czy go eskaluje. Zastanowimy się 
nad problemem niepewności wyceny i akceptowalnym poziomie różnic w szacowaniu wartości.  
Przedstawimy arbitraż i mediację jako formy rozstrzygania sporów i warunki zastosowania tych technik 
ADR.  
 
Zapraszamy do Łodzi !  
Miłośnikom motoryzacji polecamy autostrady i drogi szybkiego ruchu: A1,A2, S8 prowadzą wprost do 
Łodzi.  
Miłośnikom kolei proponujemy podróż pociągiem. Czeka na Państwa największy dworzec kolejowy                 
w Europie Wschodniej - Łódź Fabryczna .  
O to, abyście Państwo dobrze się czuli w Łodzi, zadbają Organizatorzy Konferencji:  
Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych i Polska Federacja Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych.  
 
Liczymy na Państwa obecność.  
Do zobaczenia w Łodzi.  
 
 

     Andrzej Zarychta  
Prezes Zarządu ŁSRM  


