
1. Obrona przedsiębiorców ciepłowniczych przed roszczeniami właścicieli nieruchomości – uwagi na tle 
najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych:

 • Zasiedzenie służebności a  roszczenie właściciela nieruchomości o  zapłatę za bezumowne korzystanie 
z gruntu.

 • Zarzut zasiedzenia służebności czy odrębny wniosek? Wady i zalety obu rozwiązań.
 • Rozpoczęcie posiadania służebności w dobrej wierze na nieruchomości prywatnej – wyjątki od konieczności 

przedstawienia oświadczenia w formie aktu notarialnego (uchwała III CZP 110/18).
 • Skutki prawne wydania wadliwej decyzji wywłaszczeniowej – czy możliwe jest nabycie służebności przez 

zasiedzenie i czy uzasadnione jest ustalenie rozpoczęcia posiadania w dobrej wierze?
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z  nieruchomości – zasady określania jego wysokości 

wynagrodzenia oraz ustalania szerokości pasów korzystania z nieruchomości.
 • Zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gmin i Skarbu Państwa.
 • Sposób dowodzenia przesłanek zasiedzenia służebności – praktyczne uwagi nt. redakcji wniosków 

o stwierdzenie nabycia prawa przez zasiedzenie.

2. Zabezpieczenie roszczeń dotyczących urządzeń przesyłowych – przykłady zabezpieczeń i  sposób redakcji 
wniosku zwiększający szansę na jego uwzględnienie.

3. Wymiana ciepłociągu w technologii tradycyjnej na rurociągi preizolowane z pozyskaniem prawa do nieruchomości 
w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – analiza przypadku i uwagi dotyczące sposobu 
przygotowania wniosków.

PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA OBEJMUJE

SZKOLENIE

Służebność przesyłu w przedsiębiorstwach ciepłowniczych – porządkowanie stanu 
prawnego urządzeń istniejących, regulowanie stanu prawnego dla nowych inwestycji – 

na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w  szkoleniu nt. „Służebność przesyłu w  przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych – porządkowanie stanu prawnego urządzeń istniejących, regulowanie stanu prawnego 
dla nowych inwestycji – na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i  sądów powszechnych, które 
odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. w godz. 10.00-14.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

23 lutego 2023

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP

ONLINE

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 

SZKOLENIE PRZEPROWADZI

Do pobrania karta zgłoszenia w formacie docx.
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu jpg lub w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego 
IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl
Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy e-mail podane przez Państwa na 
karcie zgłoszenia.
Potwierdzenia będą zawierać:

 • informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia wiadomości 
zawierające:

 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej,
 • indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.

Uczestnicy szkolenia będą mogli prelegentowi zadawać pytania na czacie, na które prelegent udzieli odpowiedzi w trakcie 
trwania szkolenia.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl

https://www.igcp.pl/wp-content/uploads/2023/01/KZ_Szkolenie_23_02_23.docx
mailto:c.szkoleniowe%40igcp.org.pl?subject=
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