
HARMOMONOGRAM ZAJ ĘĆ, CETNIEWO 
 
 

27 październik 2016 r. godz. 9,00 – 18,00  
 
Konspekt nr 1:  

 

1. Urządzenia infrastruktury technicznej, rodzaje, podział, tryby pozyskiwania praw d 
do nieruchomości 

2.  Strefy oddziaływania i pasy eksploatacyjne urządzeń  
3.  Odszkodowania i wynagrodzenia podczas realizacji i eksploatacji urządzeń      
4.  Administracyjne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na cele budowy urządzeń  

przesyłowych 
5.  Prawa rzeczowe i ograniczone prawa rzeczowe 
6.  Problematyka prawna i warsztatowa służebności przesyłu 
7.  Sposoby określania wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia  
8. Określanie wartości szkód i wynagrodzenia za współkorzystanie nieruchomości, urządzenia  

projektowane do budowy  
9.  Określanie wartości szkód i wynagrodzenia za współkorzystanie z nieruchomości, urządzenia 

istniejące na nieruchomości  
10.  Wynagrodzenie płatne w ratach rocznych oraz za ustaloną ilość lat istnienia urządzenia  

na nieruchomości 
 

28 październik 2016 r. godz. 9,00 – 17,00  
 
1.  Uwzględnienie wpływu lokalizacji i posadowienia kilku urządzeń  

na wartość nieruchomości  
2.  Ustalanie współczynników oraz stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji  
3.  Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę 

przesyłowego 

 
Konspekt nr 2 
 

4. Wycena nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne  
5. Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań i opłaty planistycznej 
6. Wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich  
7. Określanie zmniejszenia wartości nieruchomości z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego  

użytkowania dla lotniska w przypadku braku danych rynkowych do zastosowania podejścia 
porównawczego 

   
Prowadzący szkolenie: 

Jerzy Dąbek  -  rzeczoznawca majątkowy, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  
                         Województwa Wielkopolskiego 
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Dzień 1 

 
27 październik (czwartek) 

 
9:00 rozpocz ęcie szkolenia 

11:00 -11:15 przerwa kawowa 
11:15 -14:00 wykład 

14:00 – 15:00 obiad (bufet szwedzki) 
15:00 – 15:30 zakwaterowanie w pokojach  

15:30 -17:00 wykład 
17:00 – 17:15 przerwa kawowa 

17:15 – 18:45 wykład 
18:45 – 20:00 kolacja 

   
 

Dzień 2 
 

28 październik (pi ątek) 
 

8:00 – 9:00 śniadanie (bufet szwedzki) 
9:00 – 11:00 wykład 

11:00 – 11:30 wykwaterowanie z pokoi 
11:30 – 13:30 wykład 

13:30 – 14:30 obiad (bufet szwedzki) 
14:30 – 16:00 wykład 

16:00 – 16:15 przerwa kawowa 
16:15 – 17:30 wykład 


