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Szkolenie warsztatowe 

Służebność przesyłu w branży ciepłowniczej - zagadnienia prawne 

dotyczące budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych 

Prowadzący:  

 Piotr Zamroch – radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń 

przesyłowych 

 Iwo Fisz – radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym 

Warszawa 22 listopada                                          Katowice 28 listopada 

 

Godz. 9:00 – Rozpoczęcie rejestracji 

Godz. 9:30 – 12:30 – Blok cywilnoprawny (w trakcie przerwa kawowa) 

Ustanowienie i zasiedzenie służebności przesyłu i podobnej służebności gruntowej, 

analiza kluczowych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w latach 2017-2018: 

 status prawny urządzeń wybudowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa 

przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych, 

 ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, 

 ustanowienie służebności przesyłu w przebiegach istniejących, a żądanie 

przebudowy urządzeń, 

 pas służebności przesyłu – spór w orzecznictwie, 

 składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń 

budowanych obecnie oraz istniejących już na nieruchomościach, 

 współczynnik korzystania z nieruchomości – sposób ustalania wartości 

współczynnika dla różnych rodzajów urządzeń 

 szkoda lokalizacyjna a wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu,  

 zasiedzenie służebności przesyłu dla rurociągów i kabli przebiegających pod 

powierzchnią nieruchomości, 

 znaczenie prawne zgód i umów zawartych w wyniku rokowań dla możliwości 

przymusowego ustanowienia służebności przesyłu, 

 utrzymywania urządzeń przesyłowych w drogach publicznych, budowa albo 

przebudowa drogi publicznej a koszty przebudowy urządzeń przesyłowych. 
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Godz. 12:30 – 13:00 Obiad         

  

Godz. 13:00- 15:45  – Blok cywilnoprawny (w trakcie przerwa kawowa) 

Trwałe i czasowe ograniczenie prawa własności nieruchomości, analiza 

kluczowych orzeczeń sądów administracyjnych wydanych w latach 2017-2018: 

 zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (dla 

urządzeń budowanych i przebudowywanych), 

 rokowania– wymogi, zakres, możliwe zarzuty właściciela nieruchomości, 

 prowadzenie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania i 

wydanie rozstrzygnięcia, 

 wydanie decyzji ograniczających własność względem nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym, 

 zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, 

 zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości celem konserwacji, 

remontów oraz usuwania awarii istniejących urządzeń, 

 rozgraniczenie stosowania art. 124 ust. 1 u.g.n. i art. 124b ust. 1 u.g.n. – remont 

a przebudowa, 

 termin zajęcia gruntu dla potrzeb remontu, konserwacji i usunięcia awarii, 

 decyzje zezwalające na dojazd do urządzeń przesyłowych, 

 egzekucja uprawnień z decyzji wywłaszczeniowych. 

Godz.  15:45-16:00 Dyskusja i konsultacje indywidualne 

Godz.  16:00 – Zakończenie szkolenia 

 

 

 



                                  ThinkPro Maciej Czech, ul. Rosoła 9/21 02-796 Warszawa tel. 22 118 47 17 
                                                  

www.dlaenergetyki.pl 

Piotr Zamroch – radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń 

przesyłowych, w aspekcie cywilnoprawnym i administracyjnym. Doradza 

operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci 

elektroenergetycznych. Autor standardu zawodowego rzeczoznawców 

majątkowych dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie 

służebności przesyłu oraz licznych publikacji dotyczących tematyki 

urządzeń przesyłowych, ekspert przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, doświadczony 

pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych oraz trener posiadający 

bogate doświadczenie w prowadzeniu praktycznych warsztatów dla sędziów, przedsiębiorców 

przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych. Prowadzi 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 o prawnych aspektach budowy i konserwacji urządzeń przesyłowych: 

www.inwestcyjeprzesyłowe.pl. 

 

 

 

 


