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ZAGADNIENIA GŁÓWNE:

❖ Najczęstsze problemy formalno-
prawne

❖ Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego w praktyce

❖ Pozyskiwanie terenu pod linie 
wysokiego napięcia 
– aspekty praktyczne

PRELEGENCI:

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Łukasz Jankowski
Wierzbowski 

Eversheds
Sutherland

Jakub Arczyński 
M. Krotoski  

Adwokaci i Radcy Prawni 

20.02.2018r. Warszawa

❖ Obszary chronione w praktyce
❖ Pojawiające się problemy 

z uzyskaniem „Prawa drogi”
❖ Analiza najnowszego 

orzecznictwa
❖ Procedury budowy linii 

wysokiego 
napięcia -problemy w ujęciu
praktycznym

Dominik Sołtysiak

Kancelaria BSJP
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LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

20.02.2018r. Warszawa

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Procedury budowy linii 
wysokiego napięcia -problemy w ujęciu 
praktycznym
▪ Najczęstsze problemy formalno- prawne
▪ Problematyczne kwestie uzgodnienia projektu linii
▪ Problemy praktyczne uzyskania pozwoleń
▪ Projektowanie linii WN – na co uważać
▪ Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego w praktyce
▪ Dobre praktyki
Dominik Sołtysiak, Adwokat, Kancelaria BSJP

11:30 Przerwa kawowa

11:15 Pozyskiwanie terenu pod linie 
wysokiego napięcia – aspekty praktyczne
▪ Negocjacje z właścicielami nieruchomości
▪ Umowy cywilnoprawne
▪ Służebność przesyłu na mocy umowy lub orzeczenia 

sądu
▪ Zasiedzenie służebności przesyłu
▪ Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości –

art. 124 ust. 1 u.g.n.

▪ Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
▪ Zalety i wady poszczególnych trybów działania
▪ Zagadnienia praktyczne i najczęściej występujące 

problemy
Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci 
i Radcy Prawni sp. k.

13:45 Lunch

14:15 Odszkodowania za przechodzenie 
przez nieruchomości linii wysokiego 
napięcia
▪ Praktyczne aspekty
▪ Najbardziej problemowe kwestie
▪ Spory
▪ Analiza najnowszego orzecznictwa
Łukasz Jankowski, Radca Prawny Wierzbowski Eversheds
Sutherland

16:00 Zakończenie warsztatów i rozdanie 
certyfikatów
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LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

20.02.2018r. Warszawa

Łukasz Jankowski jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką prawa energetycznego w kancelarii prawnej

Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków energii
elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora energetycznego. Był
m.in. szefem obsługi prawnej RWE (dziś Innogy). Realizował szereg projektów na rzecz spółek obrotu oraz operatorów systemów
dystrybucyjnych, m.in. postępowań w zakresie tytułów prawnych do celów infrastrukturalnych i postępowań regulacyjnych
przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy regulacyjne we wszystkich instancjach, od postępowań
administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
po reprezentację spółek energetycznych przed Sądem Najwyższym.Wspiera klientów w sprawach regulacyjnych m.in. w zakresie
koncesji, taryf, jak również w sprawach o wymierzenie kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pracuje
dla wiodących spółek sektorowych w projektach dotyczących regulacji europejskich, takich jak REMIT, MiFID II, EMiR, MAD
and MAR. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu regulacji MiFID II na rynku energetycznym. W 2017 roku uczestniczył
w pionierskim projekcie wdrożeniowym dla podmiotu kluczowego dla rynku energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Jest
współautorem książki "Prawo energetyczne. Komentarz" (C.H.Beck, 2017).

Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. Absolwent prawa na Wydziale Prawa

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 roku stale współpracuje z poznańską kancelarią
M. Krotoski – Adwokaci i Radcy Prawni. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej
procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym i prawem budowlanym. Przygotowywał i prowadził szkolenia
z zakresu stosowania ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zasiedzenia
służebności przesyłu, praktycznych zagadnień prawnych w procesie budowlanym oraz zmian w prawie budowlanym. Od początku
kariery zawodowej m.in. reprezentuje strony w sporach sądowych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu
oraz procedurach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją inwestycji liniowych. Na co dzień zajmuje się również
sporządzaniem opinii i analiz prawnych przepisów regulujących proces budowlany, ich zmian oraz wpływu na realizację
inwestycji. Autor publikacji i członek zespołu redakcyjnego portalu dla inwestorów i wykonawców: www.InwestycjeLiniowe.pl

Dominik Sołtysiak, Adwokat, Kancelaria BSJP, Ekspertem w zakresie prawa energetycznego i ochrony środowiska.

Od 2007 roku współpracuje z kancelarią BSJP, w której kieruje departamentem prawa energetycznego i prawa ochrony
środowiska. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2002 roku został laureatem nagrody VONTOBEL
dla najlepszej pracy magisterskiej Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dominik Sołtysiak jest wykładowcą
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, prelegentem na licznych konferencjach i szkoleniach oraz autorem kilku
publikacji naukowych z zakresu prawa energetycznego. Doradza w języku polskim, angielskim i niemieckim.
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20.02.2018r. Warszawa

Dlaczego warto wziąć udział:

Warsztaty dedykowane są przedstawicielom firm budowlanych,
które realizują projekty dla energetyki, przedstawicieli firm
projektowych – projektujących linie wysokiego napięcia oraz
przedstawicieli firm energetycznych a w szczególności:
pracownikom działów ds. inwestycji, rozwoju sieci, planowania,
prawnych oraz przetargów.

Do kogo jest kierowany warsztat:
Warsztaty dedykowane są przedstawicielom firm 

budowlanych, które realizują projekty dla energetyki, 
przedstawicieli firm projektowych – projektujących linie 

wysokiego napięcia oraz przedstawicieli firm 
energetycznych a w szczególności: pracownikom 
działów ds. inwestycji, rozwoju sieci, planowania, 

prawnych oraz przetargów. 

MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@proability.pl

22 787 59 12


