
Czynności rzeczoznawcy majątkowego na etapach projektowania,realizacji i eksploatacji liniowych urządzeń 
infrastruktury technicznej

Termin i miejsce sympozjum
VI Sympozjum-Poznań 2009r. odbędzie się w dniach 11-13 września 2009 r. w Ośrodku Szkoleniowym Wojsk 
Lotniczych Obrony Powietrznej w Kiekrzu, ul. Rekreacyjna 2.  dalej

Program sympozjum, dzień pierwszy
    piątek, 11 września 2009r. 
    11.00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników 
    13.30 Obiad 
    15.00 - 15.30 Otwarcie Sympozjum 
    15.30 - 17.00 Określanie wartości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia praw: użytkowania 
    i służebności - Monika Nowakowska 
    17.00 - 17.15 Przerwa 
    17.15 - 18.00 Określanie wartości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia praw: użytkowania i służebności - 
    c.d. 
    18.00 - 18.45 Przedawnienie roszczeń o ustanowienie służebności przesyłu - Bartłomiej Musiał 
    20.00 Kolacja

Program sympozjum, dzień drugi
    sobota, 12 września 2009r. 
    08.00 - 09.00 Śniadanie 
    09.00 - 10.30 Wybrane problemy służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości 
    według aktualnego stanu prawnego - Zdzisław Małecki /dd> 
    10.30 - 10.45 Przerwa 
    10.45 - 12.15 Wybrane problemy służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości 
    według aktualnego stanu prawnego -c.d. 
    13.00 Obiad 
    14.30 - 15.15 Szacowanie wartości wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - A.Nowaczyk 
    AQUANET 
    15.15 - 16.00 Praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu służebności przesyłu 
    Jacek Pawlaczyk, Barbara Pisarska, Artur Wasylków GAZOPROJEKT 
    16.00 - 16.15 Przerwa 
    16.15 - 17.00 Inwestycje infrastrukturalne w praktyce przedsiębiorstw - Katarzyna Zalewska-Wojtuś 
    17.00 - 17.45 Wykorzystanie instytucji służebno�ci przesyłu w projektowaniu, realizacji i eksploatacji 
    sieci cieplnych - Beata Zaremba-Najda, Stefania Przychodna DALKIA 
    20.00 Uroczysta kolacja 

Program sympozjum, dzień trzeci
niedziela, 13 września 2009r. 
08.00 - 09.00 Śniadanie 
09.00 - 09.45 Praktyczne aspekty ustalania stref ochronnych dla liniowych urządzeń infrastruktury 
technicznej - Jerzy Dąbek 
09.45 - 10.30 Aspekty procesowe postępowania o ustanowienie służebności przesyłu 
Jerzy Krotoski Kancelaria Prawnicza 
10.30 - 10.45 Przerwa 
10.45 - 12.15 Przykłady określania odszkodowań i wynagrodzeń przy realizacji oraz regulacji 
stanów prawnych liniowych urządzeń infrastruktury technicznej - Jerzy Dąbek 
12.15 - 12.45 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum 
13.00 Obiad 

Wykładowcy
Wśród wykładowców między innymi praktycy z: 
Biura Studiów i Projektów GAZOPROJEKT we Wrocławiu, AQUANET, DALKIA... 

Koszty uczestnictwa w sympozjum
wpłaty do 31 lipca 2009r. - 700 zł 
wpłaty po 31 lipca 2009r. - 750zł 



Termin zgłoszeń upływa z dniem 4 września 2009r. 
W przypadku rezygnacji z udziału w sympozjum, zgłoszonej do dnia 31.07.2009r. 
-organizator zwraca 100% wpłaty. 
W przypadku rezygnacji z udziału w sympozjum, zgłoszonej do dnia 31.08.2009r. 
-organizator zwraca 50% wpłaty. 
Po terminach wyżej wymienionych wpłaty nie będą zwracane 

Koszty zakwaterowania
Koszty zakwaterowania (płatne na miejscu przez uczestnika): 
pokój jednoosobowy 99 zł 
pokój dwuosobowy 145 zł 
Rezerwacji zakwaterowania dokonuje organizator na prośbę uczestnika sympozjum. 

Informacje dodatkowe
Wyżywienie oraz parking wliczone są w koszty pobytu. 

Zgłoszenie uczestnictwa 
Zgłoszenia proszę przesyłać mailem:srmww@neostrada.pl, rzeczoznawcy@info.com.pl 

lub faksem na numer 0618208951. 

http://www.srmww.pl/formularze/formularz-2009.doc
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