
 

 
Program szkolenia nt. 

„Przymusowe zajęcie nieruchomości w celu realizacji inwestycji                               
lub usunięcia awarii urządzeń ciepłowniczych”, 

które odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. w godz. 11.00-13.20  

w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom 

Program merytoryczny szkolenia: 

Część pierwsza (radca prawny Piotr Zamroch): 
Przymusowe pozyskanie prawa do nieruchomości w trybie cywilnym: 
▪ Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie albo stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu 

jako podstawa dla zajęcia nieruchomości: 
➢ zabezpieczenie roszczenia w toku postępowania i przed jego wszczęciem, 
➢ praktyczne wytyczne w zakresie sposobu uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu 

prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, 
➢ prawidłowa redakcja wniosku o udzielenie zabezpieczenia, 
➢ wykonalność i egzekucja postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. 

▪ Dostęp do urządzeń przesyłowych w stanach awaryjnych: 
➢ podstawy prawne dla zajęcia nieruchomości w sytuacji awarii, 
➢ dopuszczalny zakres ingerencji w prawo własności, 
➢ zakres obowiązku odszkodowawczego i sytuacje wyłączające obowiązek zapłaty 

odszkodowania. 

Cześć druga (radca prawny Iwo Fisz): 
Przymusowe pozyskanie prawa do nieruchomości w trybie administracyjnym: 

➢ pozyskanie prawa w postaci decyzji trwale ograniczającej własność, 
➢ preferencja trybu administracyjnego dla remontów i konserwacji urządzeń, 
➢ kwalifikacja robót budowlanych na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
➢ ograniczenie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
➢ dostęp do nieruchomości w razie awarii urządzeń przesyłowych w trybie przepisów ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, 
➢ rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej. 

Szkolenie przeprowadzą:  

Piotr Zamroch – radca prawny specjalizujący się w prawie energetycznym, w tym problematyce 
urządzeń przesyłowych, doradza operatorom sieci gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Współautor standardu zawodowego 
rzeczoznawców majątkowych dotyczącego określania wartości służebności przesyłu, autor licznych 
publikacji dotyczących tematyki prawa energetycznego. Ekspert przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie oraz przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju (Sejm VIII Kadencji). Trener posiadający bogate 
doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla sędziów, przedsiębiorców przesyłowych i 
rzeczoznawców majątkowych, autor bloga dotyczącego prawnych aspektów utrzymywania urządzeń 
przesyłowych: www.przesył-energii.pl.  

Iwo Fisz – radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz 
wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń 
przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców 
przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi bloga www.warunki-
zabudowy.com 

 

Rejestracja uczestników od godz. 10.30 zgodnie z zasadami podanymi w mailowych potwierdzeniach. 

 


