PROGRAM KONFERENCJI
SŁUŻEBNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH
15 stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie: godz. 1000
Miejsce:

Platforma MS Teams

Organizator: Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami,
Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska WPiA UAM
Otwarcie
prof. dr hab. Tomasz Nieborak, Dziekan WPiA UAM
konferencji: prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Opiekun KN),
Prezes KN Marcin Gronowski

PANEL I (EKSPERCKI)
(1000-1310):
•

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
„Służebności na terenach wiejskich – rozważania wprowadzające.” (godz. 1000)

•

prof. UWM dr hab. Adam Bieranowski
„Służebność mieszkania – podstawowe założenia teoretyczne i problemy praktyczne.”
(godz. 1020)

•

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK)
„Trwałość i widoczność urządzeń, jako przesłanka zasiedzenia służebności przesyłu
i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu na przykładzie
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.” (godz. 1045)

•

prof. UAM dr hab. Jakub Pokrzywniak
„Roszczenia o ustanowienie drogi koniecznej
przesyłu – węzłowe problemy.” (godz. 1110)

i

o

ustanowienie

służebności

•

dr hab. Paweł Blajer (UJ)
„Służebności w praktyce notarialnej.” (godz. 1135)

•

dr Karol Szadkowski (UAM)
„Nabycie i wygaśniecie służebności gruntowych w wyniku działania rękojmi wiary publicznej
ksiąg wieczystych.” (godz. 1200)

•

adw. Cezary Dzierzbicki (UW)
„Sądowe ustanowienie drogi koniecznej lub służebności przesyłu na obszarach wiejskich.”
(godz. 1225)

DYSKUSJA (1250- 1310) – możliwość zadawania prelegentom pytań przez uczestników
PRZERWA (1310-1345)

PANEL II
Cz. I: SŁUŻEBNOŚCI - ZAGADNIENIA TEORETYCZNOPRAWNE,
HISTORYCZNO-PRAWNE (1345-1600):
•

Julia Cholewska (UJ)
„Historyczne uregulowanie służebności.” (godz. 1345)

•

Patryk Hilla (UW)
„Typologiczna otwartość treści służebności na przykładzie obszarów wiejskich.”
(godz. 1400)

•

mgr Magdalena Cieślik (US)
„Służebności na obszarach wiejskich” – przesłanka ustanowienia służebności drogi
koniecznej.” (godz. 1415)

•

mgr Radosław Wojnarski (UJ)
„Służebność przesyłu jako forma służebności na obszarach wiejskich.” (godz. 1430)

•

Magdalena Błaszczak (UAM)
„Służebności przesyłu służebnością gruntową, czyli historia kontrowersyjnej wykładni.”
(godz. 1445)

•

Monika Noga (UMK)
„Prawne aspekty ustanowienia służebności przesyłu na obszarach wiejskich.” (godz. 1500)

•

mgr Agnieszka Polus (UMK)
„Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, a roszczenia wobec gminy
z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.” (godz. 1515)

•

Katarzyna Robakowska (UZ)
„Służebność czerpania wody na wsi.” (godz. 1530)

DYSKUSJA (1545-1600) - możliwość zadawania prelegentom pytań przez uczestników
PRZERWA (1600-1630)

Cz. II: SŁUŻEBNOŚCI - PRAKTYCZNE ASPEKTY, W TYM POSTĘPOWANIA SĄDOWE
(1630-1730):
•

mgr Paweł Kamiński (UMK)
„Służebności gruntowe w świetle postępowania wieczystoksięgowego - problemy
praktyczne.” (godz. 1630)

•

Katarzyna Kruszewska (UAM)
„Służebność przesyłu na gruntach leśnych bez podatku od nieruchomości,
czyli jakie konsekwencje niesie uchwała NSA z dnia 7 grudnia 2019 r. (sygn. akt II FPS 3/19).”
(godz. 1645)

•

Ola Ciechanowska, Agnieszka Górka (UWr)
„Określenie właściciela nieruchomości w procesie zasiedzenia służebności przesyłu.”
(godz. 1700)

•

mgr Karol Wojciechowski, doradca restrukturyzacyjny, Centrum Restrukturyzacji
i Upadłości sp. z o.o., (UMK)
„Skutki sprzedaży nieruchomości w postępowaniu
ograniczonych praw rzeczowych.” (godz. 1715)

upadłościowym

względem

DYSKUSJA (1730-1745) - możliwość zadawania prelegentom pytań przez uczestników
ZAKOŃCZENIE: prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

