
 
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta 

Zarząd przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
 
Firma INFRASTRUKTURA zaprasza na seminarium:    
 

Rozwiązywanie problemów związanych z własnością  

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie 

 
W programie m. in.: 

- własność przyłączy powstałych do roku 2002 i skutki oddziaływania zaszłości na dzień dzisiejszy, 

- wyeksploatowane przyłącze należące do gminy (przedsiębiorstwa wod.-kan.) – kto buduje nowe? 

- uchwała 7 sędziów SN z 22.06.2016 r. dotycząca przyłączy wod.-kan. i jej nieścisłości, 

- krytyka nadużywania kryterium posiadania, 

- wydanie warunków przyłączenia przez PWiK do cudzego odcinka czy niemożność przyłączenia, 

- czy dany odcinek to przyłącze czy już sieć?  

- odsprzedaż przyłącza przez odbiorcę usług do przedsiębiorstwa wod.-kan. (gminy), 

- status i posadowienie przyłączy w umowach zaopatrzeniowych (własność gruntu, pasy ochronne),  

- przyłącze własnością gminy (przedsiębiorstwa) a służebność; służebność gruntowa na 

posadowienie przyłącza lub sieci, a przekazanie ich gminie, 

- zasiedzenie własności przyłącza lub sieci przez ZWiK jako ruchomości w dobrej wierze, 

- granica przyłącza jako miejsce wydania rzeczy – który jego koniec? 

- ścieki sanitarne płyną legalnie wybudowanym przyłączem do kanalizacji deszczowej (przebudowa), 

- działania wobec osób nie chcących się przyłączyć do sieci w sytuacji takiego obowiązku - decyzja 

administracyjna wójta dotycząca zakresu budowy przyłącza kanalizacyjnego (art. 5 u.u.c.p.g),   

- decyzja Dyrektora Wód Polskich o własności przyłączy przy okazji rozstrzygania spraw spornych,  

- próby rozwikłania kwestii własnościowych przyłączy przed sądem cywilnym, 

- projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu dot. przyłączy wg danych w dniu szkolenia. 

Ponadto: zanonimizowane odpowiedzi na mailowe zapytania zgłoszone do 5 dni przed szkoleniem 
na adres infrastruktura@interia.pl. 
 
Wykładowca: Henryk Palarz, prawnik, przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa wod.-kan. 
(pięć kadencji), autor wielu publikacji dot. sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym monografii 
„Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne”, Warszawa 2015.   
  
 
 
                   dr Henryk Palarz 
 

 

mailto:infrastruktura@interia.pl


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wypełniony formularz prosimy odesłać mailem: infrastruktura99@interia.pl 

Informacje i rozliczenia: tel. 518 405 685 (biuro czynne od 9.00-14.00) 

 

Zgłaszam udział w seminarium:  Rozwiązywanie problemów związanych z własnością…  

Termin i miejsce:       Wrocław, 23 października 2019, Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, sala I p.  

(zaznacz właściwe)       Poznań, 24 października 2019, Hotel Vivaldi, ul. Winogrady 9, sala parter 

                                         Szczecin, 25 października 2019, Hotel Novotel, ul. 3 maja 31, sala Jaspis    

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 15.00 / lunch o 13.00.  
 

     
1.  ......................................................................................................................... ............................ 

2.  .................................................................................................................................................. ... 

3.  ......................................................................................................................... ............................ 

 
Imię i nazwisko uczestnika                                                                                 
  

 
 
 
 

Nazwa i adres, kod pocztowy przedsiębiorstwa (lub pieczątka firmowa z pełnym adresem do faktury)                                                                                                             
  

  
 

                   Telefon       e-mail  (fakultatywnie w razie zgody na wysyłanie na ten adres ofert szkolenia)
  
 

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 360,- zł.  Druga i następna osoba z firmy: 320,-zł 
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, bufet kawowy, lunch. 
 

Ceny w wartościach netto - NALEŻY DOLICZYĆ 23% VAT, z wyjątkiem gmin, zakładów 
budżetowych. 

  
Pozostałe warunki: 
① Przesłanie zgłoszenia: e-mailem do 3 dni roboczych przez terminem.   

② Dokonanie przelewu na: Infrastruktura Henryk Palarz, ING Bank Śląski S.A. O/Katowice, ul. 

Mickiewicza 3, 40-951 Katowice, nr 37 1050 1214 1000 0022 7006 3379 (także po szkoleniu, na 

podstawie faktury). 

③ Rezygnację przyjmujemy na 3 dni robocze przez terminem. W razie późniejszej rezygnacji 
Zamawiający uiszcza kwotę w wysokości 50% i otrzymuje materiały szkoleniowe. Na szkolenie może 
stawić się w zamian inna osoba.  

④ Niniejsze zgłoszenie upoważnia firmę Infrastruktura do wystawienia faktury VAT z tytułu 
szkolenia bez podpisu odbiorcy. 

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT o numerze NIP:  

       
 

                      ................................................. 

                                                    pieczęć i podpis 


