
zaprasza na kurs specjalistyczny: 
 

METODYKA WYLICZANIA WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU  
NA TLE SZKÓD INFRASTRUKTUROWYCH ORAZ OKREŚLANIE 
WARTOŚCI BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 
 
Wykładowcy:  
dr inż. Dariusz Konieczny - adiunkt pracujący w katedrze Planowania i Inżynierii  
Przestrzennej na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM  
w Olsztynie. Zajmuje się problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód 
infrastrukturowych oraz zasadami ustalania wartości służebność przesyłu  
i bezumownego korzystania z nieruchomości. Autor i współautor publikacji z zakresu 
infrastruktury technicznej, w tym standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych V.8. 
pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej 
(Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002) - obecnie 
tymczasowa nota interpretacyjna. Współautor opracowań dotyczących metodologii ustalania 
wartości szkód infrastrukturowych, odszkodowań za szkody oraz wartości służebności 
przesyłu i bezumownego korzystania z obcych nieruchomości przez operatorów sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych. 
 
dr inż. Cezary Kowalczyk - adiunkt pracujący w katedrze Planowania i Inżynierii 
Przestrzennej na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. 
Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości.  
Autor i współautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur 
związanych z szacowaniem nieruchomości oraz metodologii ustalania odszkodowań  
i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury na obcych gruntach, wykonanych na zlecenie 
firm przesyłowych.  
 

Termin i miejsce: 
24-25  czerwca 2016 roku  
Hotel Czardasz **** SPA & Wellness 
09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 62b 
http://www.hotelczardasz.pl 
(Dojazd: na stronie hotelu zakładka KONTAKT- LOKALIZACJA - WYZNACZ TRASĘ) 
e-mail: recepcja@hotelczardasz.pl.  
tel. +48 24 366 56 88,  
      +48 24 367 20 47 
fax +48 24 366 56 89 - 89    

 
 
 

 

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO: 
Dzień pierwszy - 24.06.2016 r. (9 godzin edukacyjnych) 
godz. 8.55 - 9.00 otwarcie 
godz. 9.00 - 10.30  
 Prawne źródła informacji dotyczące infrastruktury technicznej:  

- podział infrastruktury liniowej 
- przepisy dotyczące problematyki infrastruktury technicznej  
  



godz. 10.30 - 10,45 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 
 
godz. 10.45 - 12.15  
 Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających  

z lokalizacji sieci liniowych w przestrzeni nieruchomości oraz towarzyszących  
im obiektów punktowych - w zależności od rodzaju infrastruktury technicznej: 
- rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej 
- rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej 
- zasięgi występujących szkód 
- korzystanie z obcych nieruchomości 

 
godz.12.15 - 13.00 obiad  
 
godz. 13.00 - 14.30  
 Różnice prawne między odszkodowaniem a wynagrodzeniem  
 Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu: 

- na czym polega i jaki jest zakres służebność przesyłu. 
- moment ustanawiania służebności przesyłu. 
- daty związane z powstaniem infrastruktury technicznej. 
- stan nieruchomości w wyżej wymienionych datach. 
 

godz. 14.30 - 14,45 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 
 
godz. 14,45 - 16.15  
 Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu, cd: 

- komu należy się odszkodowanie za szkody oraz kto wypłaca/ustala 
  odszkodowania? 
- jaki sposób ustala się wysokość odszkodowania? 
- czy roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu? 
- roszczenia negatoryjne na tle roszczeń windykacyjnych 
- na czym polega korzystanie z obcych nieruchomości? 
- czym różni się rekompensata za szkody od wynagrodzenia za korzystanie  
  z nieruchomości? 
- różnica między wartością prawa służebności przesyłu a wynagrodzeniem  
  za korzystanie z nieruchomości. 

 
godz. 16.15 - 16,30 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 
 
godz. 16.30 - 17.15  
  Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń:  

- stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa  
   rzeczowego 
 

godz. 18.30 - 01.00  
 
 Uroczysta kolacja grillowa przy muzyce z DJ  

 

Dzień drugi - 10.10.2015 r. (7 godzin edukacyjnych) 
 
godz. 9.00 - 10.30  
 Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń, cd.:  

- relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej  
             infrastrukturą techniczną 

- zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości 
- zasady określania wartości służebności przesyłu i bezumownego  

             korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych 
 
godz. 10.30 - 10,45 przerwa (kawa, herbata, woda mineralna, słodycze) 
 
 
 



godz. 10.45 - 12.15  
 Przykłady praktyczne: 

- wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń energetycznych 
 

12.15 - 12.30 przerwa ( kawa, herbata, woda mineralna, słodycze ) 

godz. 12.30 - 14.45  
 Przykłady praktyczne, cd.: 

- ustalenie wartości służebności przesyłu 
- określenie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości 

 Rola rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu wynagrodzenia za korzystanie  
z obcych nieruchomości 

 Proponowane zmiany ustawy Kodeks cywilny w zakresie ustanawiania 
służebności przesyłu oraz porównanie obecnej praktyki ustalania wynagrodzeń 
za służebność przesyłu z projektem standardu KSWS 4  
 

godz. 14.45 - 15.30 obiad  

Łączny czas zajęć - 16 godz.  
 
Odpłatność za kurs specjalistyczny:  
 500 zł - rzeczoznawcy majątkowi (członkowie PSRWN Oddział w Płocku 380 zł)                       

 615 zł brutto (500 zł + podatek VAT 23%) - pozostali uczestnicy,  

obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe, obiady, kawę, herbatę, wodę 
mineralną i słodycze oraz uroczystą kolację. 
 
Zgłoszenia, wraz z kopią przelewu należności na konto podane w załączonej 
karcie zgłoszenia, prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
16.06.2016 r. (ilość miejsc ograniczona) na adres: 
 
Sebastian Gaza 
09 - 500 Gostynin, ul. Kutnowska 81 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sebagaza@wp.pl 
tel. kom. 793 555 988 
Nocleg uczestnicy rezerwują i pokrywają koszty we własnym zakresie (w cenie 
noclegu: śniadanie, parking, pływalnia, sauny) 
Dla uczestników kursu specjalistycznego wynegocjowano ceny:  
- pokoje jednoosobowe (internet vi-fi, tv sat.) - 160,00 zł (w tym VAT 8%) 
- pokoje dwuosobowe (internet vi-fi, tv sat.)   - 180,00 zł (w tym VAT 8%) 
Kontakt Hotel Czardasz ****:  
e-mail: recepcja@hotelczardasz.pl.  
tel. +48 24 366 56 88,  
      +48 24 367 20 47 
fax +48 24 366 56 89 - 89    
 
Hotel Czardasz **** oferuje również odpłatnie zabiegi SPA, zabiegi kosmetyczne, 
kosmetyki oraz grę w kręgle na swojej dwutorowej kręgielni. 

 
                                                                                   W imieniu Zarządu Oddziału:  

        Prezes PSRWN Oddział w Płocku   
                      Adam Iller 

                                   Z A P R A S Z A M Y 


