
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
25 wrz  eśnia 2008 r. – czwartek  

  8,00 – 10,00 rejestracja uczestników 
10,00 – 11,30 otwarcie XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

- powitanie Gości i uczestników przez Prezydenta Polskiej Federacji 
  Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 
- przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 
  Województwa Wielkopolskiego
- wystąpienia Gości

11,30 – 12,00 przerwa na kawę

Sesja I – wprowadzenie w temat Konferencji

12,00 – 12,20 Minister Olgierd Dziekoński – Stan i kierunki działań administracji 
rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji liniowych  

12,20 – 12,40 Minister Maciej Trzeciak – Nowe regulacje prawne w zakresie ocen 
oddziaływania inwestycji liniowych na środowisko, szkody i odszkodowania 
w środowisku i przyrodzie, zadania dla rzeczoznawców majątkowych

12,40 – 13,00 Artur Różycki – Prezes ENEA Operator – Zarys problemów 
przedsiębiorstw sektora energetycznego w pozyskiwaniu „prawa drogi” 
oraz regulacji stanów prawnych urządzeń energetycznych 

13,00 – 13,20 Prof. Andrzej Hopfer - Prezydent PFSRM – Rozwój ruchu zawodowego 
rzeczoznawstwa majątkowego w Polsce (w kontekście europejskim 
i światowym)

13.20 – 13,30 Anna Poszyler – Prezes SRMWW – Rola rzeczoznawstwa 
majątkowego w gospodarce Wielkopolski

Sesja II – Aspekty prawne budowy urządzeń infrastruktury technicznej 

13,30 – 14,00 Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka-Pilujska – Uwarunkowania 
prawne budowy urządzeń infrastruktury technicznej

14,00 – 14,30 Janusz Siekański – Problematyka prawna pozyskiwania gruntów 
dla budowy liniowych inwestycji infrastruktury technicznej

14,30 – 15,30 Przerwa obiadowa

Sesja III– Skutki odszkodowawcze budowy liniowych urządzeń infrastruktury 
     technicznej

15,30 – 16,00 Magdalena Miłow, Krzysztof Lipko, Wojciech Lubicki – 
Wybrane uwarunkowania realizacji inwestycji elektroenergetycznych

16,00 – 16,30 Jerzy Dąbek – Określanie odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach 
liniowych według aktualnych uwarunkowań prawnych i pożądane kierunki 
zmian

16,30 – 17,00 Jerzy Krotoski – Roszczenia właścicieli gruntu przeciwko przedsiębiorcom 
przesyłowym. Zasiedzenie służebności przez przedsiębiorstwa przesyłowe

17,00 – 17,30 Dariusz Konieczny - Identyfikacja kosztów oraz zasady ustalania pasów 
naziemnych ciągów komunikacyjnych i ograniczeń wynikających z ich 
sąsiedztwa 

18,00 – 19,00 Kolacja
20,00 – 23,00 Wieczór w Operze Poznańskiej 



26 września 2008 r. – piątek

Sesja IV – Problemy związane z realizacją liniowych urządzeń infrastruktury 
      technicznej

  9,00 – 9,30 Tadeusz Nakielski, Tomasz Kozik, Adam Pahl – Problematyka 
pozyskiwania gruntów pod budowę linii elektroenergetycznych 
najwyższych napięć 400 kV

  9,30 – 10,00 Marek Bereżecki – Uwarunkowania prawne pozyskiwania gruntów pod 
budowę dróg krajowych i strefy ograniczonego użytkowania wzdłuż dróg
krajowych

10,30 – 11,00 Bogdan Grzechnik, Zenon Marzec – Wartość nieruchomości pod drogę 
a „słuszne” konstytucyjne odszkodowanie 
pod budowę dróg publicznych i pożądane kierunki zmian

11,00 – 11,30 Teresa Laskowska – Identyfikacja problemów związanych z realizacją 
urządzeń infrastruktury technicznej

11,30 – 12,00 przerwa na kawę

Sesja V – Ochrona środowiska i przyrody a czynności rzeczoznawcy majątkowego 

12,00 – 12,30 Andrzej Mizgajski - Jakość środowiska jako czynnik jakości miejsca 
w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów 

12,30 – 13,00 Ryszard Cymerman – Wpływ stanu środowiska i stopnia jego ochrony 
na wartość nieruchomości

13,00 – 13,30 Bogusław Brzostowski - Wzrost nakładów inwestycyjnych na ochronę 
środowiska w województwie wielkopolskim na tle możliwości 

współfinanso-
wania przez WNOŚ i GW w Poznaniu i spodziewanego poszerzenia 

obszarów 
działania rzeczoznawców majątkowych

13,30 – 14,00 Roman Bednarek, Krzysztof Pyszny – Źródła informacji o środowisku 
i sposób ich pozyskania na potrzeby pracy rzeczoznawców majątkowych

14,00 – 15,00 przerwa obiadowa

Sesja VI – Strefy ochronne - zasady ustalania i wpływ na wartość nieruchomości

            15,00 – 15,30 Jerzy Dąbek – Rodzaje stref ochronnych dla liniowych urządzeń 
   infrastruktury technicznej 
      15,30 – 16,00             Monika Nowakowska - Analiza zmian wartości nieruchomości 

usytuowanej w strefie oddziaływania sieci infrastruktury technicznej 
(studium przypadku)

16,00 – 16,30 Marek Szuba- obszary ograniczonego użytkowania w otoczeniu 
elektroenergetycznych inwestycji liniowych

16,30 – 17,00 Zbigniew Nadolny - Rozkład natężenia pola elektrycznego pod liniami
wysokiego napięcia

17,00 – 18,00 Podsumowanie Konferencji i dyskusja
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