
 

Szanowni Państwo 
 
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza Państwa na szkolenie warsztatowe nt. 

„Obrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z 
nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych – uwagi 
praktyczne”, 

które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 r. w godz. 10.00-16.00 w Hotelu Qubus w Łodzi przy                  
Al. Adama Mickiewicza 7. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni                         
i elektrociepłowni. 

Tematyka szkolenia uwzględnia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez IGCP w lutym 2012 r. 
dotyczącego problemów przedsiębiorstw ciepłowniczych w związku z posadowieniem sieci ciepłowniczych 
na obcych gruntach. 

Szkolenie dla Członków i Partnerów IGCP jest dofinansowane przez Izbę. 

Program szkolenia: 
9.00-10.00   przyjazd i rejestracja 

10.00-11.30 Część pierwsza: 
Obrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z nieruchomości na potrzeby urządzeń 
przesyłowych oraz węzłów cieplnych w przeszłości. 

a) omówienie rodzajów roszczeń wraz z podaniem przykładów: 
1) roszczenie negatoryjne: 

- o nakazanie usunięcia urządzeń, 
- o nakazanie zmiany sposobu korzystania z nieruchomości, 
- o zmianę umowy na podstawie art. 357

1
 K.c., 

2) roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości, 
3) roszczenie o nakazanie wykupu art. 231 § 2 K.c., 
4) roszczenie o nakazanie wykupu art. 124 ust. 5 U.g.n., 
5) roszczenie o zmianę sposobu wykonywania służebności, 
6) roszczenie o zapłatę odszkodowania za pogorszenie rzeczy, 
7) brak samodzielnego roszczenia o zapłatę odszkodowania za zmniejszenie wartości 

nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń. 
b) propozycje sposobu prowadzenia obrony, począwszy od odpowiedzi na wezwanie: 

1) dokumentowanie przebiegu negocjacji, 
2) przygotowanie materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego, 
3) badanie treści ksiąg wieczystych, 
4) sposób redakcji odpowiedzi na pozew albo wniosek, 
5) rodzaje zarzutów i sposób ich formułowania, 
6) publiczny charakter działalności przedsiębiorstw przesyłowych i ograniczenia prawa własności 

jako argumenty w postępowaniu sądowym, 
7) uwagi o możliwości wykorzystania przepisów o dobrej wierze posiadacza i korzyści z tym 

związane, 
8) obrona przed roszczeniami użytkowników wieczystych. 

c) wpływ zmiany właściciela nieruchomości na zakres roszczeń oraz sposób obrony. 

11.30-11.45   przerwa, serwis kawowy 

11.45-13.00 Część druga: 
Ustanowienie służebności przesyłu w postępowaniu sądowym - praktyczne uwagi w przedmiocie 
sposobu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed żądaniami właścicieli nieruchomości. 

1) warunki niezbędne dla złożenia wniosku, 
2) sposób redakcji wniosku oraz wymagane załączniki, 
3) zakres i wymogi postępowania dowodowego, 

 



 

 
4) formułowanie stanowiska przedsiębiorstwa w zakresie czasu trwania umowy oraz sposobu 

zapłaty wynagrodzenia, 
5) składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, 
6) określenie zakresu uprawnień przedsiębiorstwa oraz wielkości pasa ograniczonego korzystania. 

13.00-14.00 obiad 

14.00-16.00 Część trzecia:  
Zasiedzenie służebności przesyłu jako zarzut oraz wniosek w odrębnym postępowaniu. 

1) widoczny charakter urządzeń w orzecznictwie, 
2) dokumentacja niezbędna dla zgłoszenia wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu oraz 

sposoby jej pozyskania, 
3) okoliczności umożliwiające przyjęcie dobrej wiary i korzyści z tym związane, 
4) sposoby wykazywania przesyłu energii, wykonywania czynności eksploatacyjnych                        

i konserwacyjnych, 
5) status prawny przedsiębiorstw państwowych przed 1989 r. i jego konsekwencje prawne                     

w postępowaniu o zasiedzenie służebności przesyłu, 
6) możliwość zasiedzenia służebności o treści służebności przesyłu przez Skarb Państwa przed 

1989 r. 
7) sposoby wykazywania przeniesienia posiadania służebności przesyłu na potrzeby doliczenia 

okresu posiadania poprzednika prawnego, 
8) rozpoczęcie zasiedzenia służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa, 
9) czynności przerywające i zawieszające bieg zasiedzenia. 

Szkolenie przeprowadzi: Radca prawny Piotr Zamroch, partner w kancelarii Sienkiewicz, Jaroszewski, 
Zamroch. Radcowie Prawni spółka partnerska. www.przesył-energii.pl   , www.radcowie.biz . 
Koncentruje się na prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego i branży 
ciepłowniczej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z tytułem prawnym do nieruchomości na 
potrzeby urządzeń przesyłowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie umownego oraz sądowego 
ustanawiania służebności przesyłu, reprezentuje przedsiębiorstwa przesyłowe w postępowaniach sądowych 
oraz przed Prezesem URE i Prezesem UOKiK. 

Informacje organizacyjne: 
a) Miejsce szkolenia: Hotel Qubus w Łodzi przy Al. Adama Mickiewicza 7. 
b) Mapka z lokalizacją miejsca szkolenia na stronie www.igcp.org.pl . 
c) Informacje o Hotelu Qubus  na stronie www.qubushotel.com  . 
d) Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom szkolenia: udział w szkoleniu, 

materiały szkoleniowe, obiad.  
e) Na indywidualne zamówienia podane w karcie zgłoszenia możemy zarezerwować nocleg przed lub 

po szkoleniu w Hotelu Qubus. Cena pok. 1-osob. około 85 Euro, pok. 2-osob. około 99 Euro . 
f) Kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesłać do Centrum Szkoleniowego IGCP do 

11.06.2012 r. 
g) Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do         

25 osób. 
h) Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają Członkowie i Partnerzy IGCP. 
i) Bezpośrednio organizacją szkolenia zajmuje się: 
j) Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie Centrum Szkoleniowe                                                             

20-124 Lublin, ul. Czwartek 24, tel./fax. 81 446 57 16, e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl  .    

                  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 

Bogusław Regulski 
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