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INWESTYCJE I ROSZCZENIA PRZESYŁOWE 
W NAJNOWSZYM ORZECZNICTWIE 

16.06.2021 

Prowadzący: mec. Piotr Zamroch, mec. Iwo Fisz, Kancelaria Sienkiewicz & Zamroch 
Rejestracja: 9.00 
Czas rozpoczęcia: 9.30 
Czas zakończenia: ok. 15.30-16.00 

Program: 
Część cywilnoprawna (prowadzący mec. Piotr Zamroch) : 

• Obrona przedsiębiorców przesyłowych przed roszczeniami zgłaszanymi przez Gminy 
a) zasiedzenie służebności przesyłu na potrzeby urządzeń wybudowanych na 

nieruchomościach Skarbu Państwa następnie skomunalizowanych – analiza 
najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, 

b) znaczenie prawne klauzuli nienaruszania praw osób trzecich w ustawie 
komunalizacyjnej, 

c) przejście praw na gminy i na przedsiębiorstwa komunalne, 
d) komunalizacja urządzeń przesyłowych a możliwość rozpoczęcia biegu terminu 

zasiedzenia służebności, 
e) ustawowe obowiązki gmin, a kwestia widoczności urządzeń podziemnych 

• zasady ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach Gmin: 
a) analiza dopuszczalności ustanawiania przez gminy nieodpłatnych służebności 

przesyłu,  
b) zasady określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przez gminy, 

• zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomościach prywatnych 
a) propozycja argumentacji wobec linii orzeczniczej Sądu Najwyższego 

wymagającej formy aktu notarialnego dla ustalenia dobrej wiary (III CZP 110/18 
i następne), 

b) zarzuty wobec zgodności konstrukcji zasiedzenia służebności przesyłu z 
Konstytucją a ochrona praw nabytych przez przedsiębiorców przesyłowych. 

• wykazywanie widoczności urządzeń podziemnych jako przesłanki zasiedzenia 
służebności przesyłu, 

• wpływ zmiany przebiegu oraz składu technicznego urządzenia przesyłowego na bieg 
terminu zasiedzenia, 

• strefy ochronne niektórych urządzeń przesyłowych a: pas służebności przesyłu, 
zakres służebności nabytej przez zasiedzenie oraz zakres ograniczenia własności 
mocą decyzji administracyjnej. 

Część administracyjnoprawna (prowadzący mec. Iwo Fisz): 

• zgodność inwestycji liniowej z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (wymagania NSA a praktyka sporządzania MPZP), 

• lokalizacja urządzeń przesyłowych w sytuacji braku planu miejscowego, 
• przedmiot rokowań i sposób ich prowadzenia, w tym dokumentowania, 
• prawidłowa współpraca projektanta ze spółkami - problemy zidentyfikowane w 

praktyce przedsiębiorców z różnych branż przesyłowych, 
• warianty inwestycji w postępowaniu wywłaszczeniowym, 



• remont czy przebudowa urządzeń przesyłowych - jak sprawnie pozyskiwać prawo do 
nieruchomości w trybie administracyjnym korzystając ze specyficznej treści 
definicji odnoszących się do obiektów liniowych, 

• zabezpieczenie roszczeń dot. służebności przesyłu jako narzędzie pozwalające 
przełamać impas w rokowaniach. 

Opiekun projektu  

Edyta Cekała  
tel. 22 118 47 17 
tel. kom. 694 650 580 
e-mail: edyta.cekala@dlaenergetyki.pl   
Zespół dlaenergetyki.pl 

oraz  

Maciej Czech  
tel. 22 118 47 17 
tel. kom. 606 739 737 
e-mail: maciej.czech@dlaenergetyki.pl 
Zespół dlaenergetyki.pl 
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