
 

 

 

 

 

 Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza na szkolenie  

 
Temat:  

„Określania wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych przesyłowych i pod drogi 

publiczne oraz opłaty adiacenckie” 

 

WYKŁADOWCY mgr inż. Jerzy Dąbek 

 

TERMIN :   17-18.09.2016 r. (10.00-18.00; 9.00-15.00) 

 

MIEJSCE:   Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu,  

                                              ul. Chorzowska 16/18.  
 

CZAS SZKOLENIA:  16 godzin edukacyjnych 

 

KOSZT:   320 ,00 zł  - dla członków PSRWN Oddział Radom 

    400, 00 zł  - dla pozostałych uczestników 

 (W cenie obiad, kawa i herbata w czasie przerwy.  

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.) 

 

Uwaga: Materiały szkoleniowe - niezbędne do zajęć podczas szkolenia - zostaną przesłane pocztą 

elektroniczną po otrzymaniu wpłaty.  

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów i dodatkowych posiłków bezpośrednio w Centrum za 

dodatkową opłatą (pokój 1 os.- 75 zł, miejsce w 2os.- 70 zł, śniadanie i kolacja po 17 zł).  

Zgłoszenia prosimy przesłać, po opłaceniu należności przelewem na PSRWN Oddział w Radomiu, 

ul. Struga 7A, konto: 44 1240 5703 1111 0010 3278 7662, w terminie do dnia 05.09.2016 r. pocztą 

elektroniczną na adres: a.zukowska@vp.pl ,  

Kontakt telefoniczny z organizatorem szkoleń: kom. 696 999 462,  

Z uwagi na formę warsztatową szkolenia, a tym samym ograniczoną liczbę miejsc, obowiązywać 

będzie rezerwacja wg kolejności dokonanych wpłat (po 16 września wskazany kontakt telefoniczny 

jw.). 

Program szkolenia, karta zgłoszenia i mapka dojazdu w załączeniu. 

  Prezes Zarządu 

                                   (-) Henryk Poręba 
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TEMATYKA    S Z K O L E N I A 

 

1. Rodzaje i podział urządzeń przesyłowych, uwarunkowania prawne dotyczące lokalizacji i budowy urządzeń. 

- urządzenia przesyłowe (definicje, podział, status prawny),  

- etapy realizacji urządzeń, rodzaje szkód , 

- tryby pozyskiwania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowy urządzeń,  

- uregulowania prawne w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczące ograniczenia sposobu 

  korzystania z nieruchomości w celu budowy urządzeń, 

- uregulowania prawne w ustawie o gospodarce nieruchomościami ułatwiające dostęp przedsiębiorcom do 

  urządzeń istniejących na nieruchomościach w celu dokonania usunięcia awarii, konserwacji i dojazdu. 

2. Strefy oddziaływania i pasy technologiczne urządzeń w istniejących przepisach prawnych, normach technicznych, 

wytycznych technicznych przedsiębiorstw przesyłowych i według orzecznictwa sądowego.  

- charakterystyka stref oddziaływania urządzeń, pasów budowy i pasów eksploatacyjnych,  

- strefy oddziaływania oraz pasy eksploatacyjne urządzeń w przepisach prawnych, normach  

  technicznych i standardach technicznych przedsiębiorstw przesyłowych, 

- pasy służebności przesyłu według orzecznictwa sądowego.   

3. Odszkodowania i wynagrodzenia związane z urządzeniami przesyłowymi 

- szkoda, odszkodowanie i wynagrodzenie w Kodeksie cywilnym  

- szkoda w środowisku związana z urządzeniami przesyłowymi znacząco wpływającymi na środowisko  

- szkoda na skutek prawnej lokalizacji urządzenia przestrzennym,   

- szkoda w pożytkach powstałych podczas budowy urządzenia oraz zmniejszenie wartości  

  nieruchomości na skutek posadowienia i pozostawienie urządzenia na nieruchomości, 

- wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości w pasie służebności przesyłu przez 

  przedsiębiorcę przesyłowego w czasie eksploatacji urządzenia. 

4. Określanie zmniejszenia wartości nieruchomości w przypadku administracyjnego ograniczenia  

sposobu korzystania z nieruchomości w celu budowy urządzeń przesyłowych.  

- określenie zmniejszenia wartości nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania  

  z nieruchomości na podstawie art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

- określenie zmniejszenia wartości nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania  

  z nieruchomości na podstawie specustaw, 

- przykład. 

5. Służebność przesyłu, wartość prawa oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności 

- służebność przesyłu, treść prawa, procedury ustanawiania, zasiedzenie, 

- zasady ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu według orzecznictwa Sądu  Najwyższego – 

  potencjalne składniki wynagrodzenia za służebność przesyłu, 

- zasady określania wynagrodzenia za służebność przesyłu,  

- różnica w określaniu wartości służebności przesyłu w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie 

  służebności oraz w określani wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w drodze umownej lub 

  konstytutywnym orzeczeniem sądu, 

       - określanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu podejściem porównawczym na podstawie 

               danych rynkowych lub  sposobem pośrednim (parametrycznym) - przykłady  

6. Określanie wartości szkód oraz wynagrodzenia za współkorzystanie z nieruchomości dla urządzeń 

projektowanych do budowy  

- określanie wartości szkody powstałej na skutek prawnej lokalizacji urządzenia   



- określanie wartości szkody powstałej na skutek posadowienia urządzenia  

- określanie wynagrodzenia za współkorzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę  

  przesyłowego w czasie eksploatacji urządzenia 

- przykłady. 

  7. Określanie wartości szkód i wynagrodzenia za współkorzystanie z nieruchomości dla istniejących 

      urządzeń oraz dla urządzeń podlegających przebudowie lub rozbudowie.   

- przypadek braku zmiany przeznaczenia nieruchomości od daty lokalizacji urządzenia do daty  

  ustanowienia służebności przesyłu 

- przypadek zmiany przeznaczenia nieruchomości pomiędzy datą lokalizacji i posadowienia  

  urządzenia, a datą ustanowienia służebności przesyłu 

- przykłady 

8. Wynagrodzenie za służebność przesyłu płatne w ratach rocznych lub za ustalony okres 

     istnienia urządzenia na nieruchomości. 

      - rozłożenie bezterminowego, jednorazowego wynagrodzenia na płatność w ratach rocznych 

      - określenie jednorazowego wynagrodzenia dla urządzeń zlokalizowanych na prawie użytkowania  

        wieczystego lub dla urządzeń planowanych do likwidacji w ustalonej dacie w przyszłości  

      - spłata jednorazowego wynagrodzenia w ratach rocznych 

      - przykłady. 

9. Uwzględnienie wpływu istniejących urządzeń na wartość szkód i wynagrodzenie  

 za współkorzystanie z nieruchomości. 

      - określanie wartości szkody lokalizacyjnej i zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek 

        posadowienia urządzenia  

      - określanie wynagrodzenia za współkorzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego 

      - przykłady 

10. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców  

      przesyłowych  

      - zasady ustalania wysokości wynagrodzenia według orzecznictwa Sądu Najwyższego 

      - określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości  

      - przykłady 

11. Standard KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne  

  korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych” 

- omówienie zapisów standardu 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam udział w szkoleniu na temat: 
„Określania wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych przesyłowych i pod drogi 

publiczne oraz opłaty adiacenckie” 

w dniach 17.09 i 18.09.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu,  

 ul. Chorzowska 16/18 

DANE do wystawienia zaświadczenia i do kontaktu  

Nazwisko i imię …………………………………………………Nr uprawnień….............................. 

e-mail, tel./fax ………………………………………….…………tel. komórkowy…………….…… 

DANE do wystawienia faktury/rachunku/ 
 

Nazwa firmy ………………………………………………………..……………NIP……..………… 

Adres…………………………………………….……………………………………………..……… 

Zamawiam dodatkowo nocleg w pokoju …. osobowym w dniach 17/18 września oraz kolację w dniu 

17.09 i śniadanie w dniu 18.09.2016 r. 

Informuje, że wpłatę w wysokości 320 zł /400 zł dokonałem/am dnia …......2016 r.  

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku  mojej rezygnacji po  05.09.2016 organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym formularzu przez Zarząd PSRWN Oddział w 

Radomiu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze  zm. 

        podpis………………………………. 

 

 

Mapka dojazdowa 

 

 


