II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

- PROBLEMY, WYZWANIA, POŻĄDANE KIERUNKI ZMIAN
09.09.2021 r.

HARMONOGRAM
09:00		

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI - OFICJALNE OTWARCIE

PANEL EKSPERCKI
09:15

dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa Kontrowersje wokół przejścia prawa własności nieruchomości w
systemie prawa polskiego

09:30

dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad ,,Ostateczność” decyzji o pozwoleniu na budowę jako warunek
legalnego rozpoczęcia robót budowlanych

09:45

r.pr. Konrad Młynkiewicz Przedmiotowo-podmiotowy charakter decyzji o pozwoleniu na budowę na tle
regulacji dotyczącej przeniesienia pozwolenia na budowę – wnioski de lege ferenda

10:00-10:30 DYSKUSJA

PANEL I
10:30

dr Weronika Wenda (UJ) Odstąpienie od umowy w świetle nowelizacji ustawy deweloperskiej

10:40

mgr Szymon Panek (UŁa) Obowiązki i uprawnienia konsumenta podczas odbioru technicznego mieszkania od
dewelopera

10:50

mgr Patryk Hilla (UW) Założenia projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami pod kątem
rozwiązań istotnych dla branży deweloperskiej

11:00

mgr Daniel Lubowiecki (UŁa) Umowa rezerwacyjna w świetle nowej umowy deweloperskiej

11:10

Aleksandra Bardowska i Łukasz Jastrzębski (UEP) Wpływ uwarunkowań prawno-ekonomicznych na zawód
pośrednika w obrocie nieruchomościami

11:20

Monika Hernik-Oko Sprzedaż udziałów w drogach wewnętrznych wraz z przeniesieniem prawa własności
lokalu w wykonaniu umowy deweloperskiej – problemy praktyczne

11:30

Ewa Konieczna i Małgorzata Jaśkiewicz (UŚ) Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - istota oraz skutki

11:40-12:05 DYSKUSJA
12:05-12:50 PRZERWA NA LUNCH

PANEL II
12:50

dr Michał Berek (UJ) Zasady uczestniczenia przez małżonków będących współwłaścicielami lokalu na zasadach
małżeńskiej wspólności majątkowej w podejmowaniu uchwał dotyczących zarządu nieruchomością wspólną

13:00

mgr Agnieszka Leonkiewicz (UŁa) Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców de lege lata

13:10

mgr Damian Garnicz-Garnicki (UŁa) Odpowiedzialność cywilna najemcy lokalu mieszkalnego i jej ubezpieczenie

13:20

mgr Mateusz Podhalicz (UŁa) Ocena efektywności wybranych instrumentów prawnych dostępnych w polskim
systemie prawa, zdatnych do ochrony właściciela nieruchomości przed immisjami pośrednimi o charakterze
atmosferycznym

13:30

mgr Wojciech Madej (UG) Ustawowe prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa - uwagi de lege lata
i postulaty de lege ferenda

13:40

mgr Anna Skolimowska (UWM) Instrumentalizacja prawa własności nieruchomości w prawie podatkowym

13:50

Piotr Iwańczyk (UW) Ochrona własności nieruchomości rolnej - przyczyny, problemy oraz wnioski

14:00-14:25 DYSKUSJA

PANEL III
14:25

dr Małgorzata Pracka (UTH Rad) Przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej - aktualne problemy
mgr Olaf Hamberger (UWr) Wycena nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego

14:35

mgr Cezary Dzierzbicki (UW) Usuwanie wadliwości orzeczeń wydawanych w postępowaniu nieprocesowym
w sprawach dotyczących nieruchomości w badaniach empirycznych

14:45

Rafał Wieczerzak (UJ) Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności – wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.02.2021 r., C-604/19

14:55
15:05
15:15
15:25

mgr Cezary Pachnik (UWB) Podatek katastralny jako forma wywłaszczenia pośredniego
w rozumieniu międzynarodowego prawa inwestycyjnego
mgr Joanna Maj Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w praktyce i orzecznictwie
sądów administracyjnych - przed oraz po nowelizacji ustawy Prawo budowlane, obowiązującej od dnia
19.09.2020 r.
mgr Jakub Ginszt (KUL) Reprywatyzacja nieruchomości a nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

15:35-16:00 DYSKUSJA
16:00-16:15 PRZERWA

PANEL IV
16:15
16:25

dr Paweł Niewęgłowski (UTH Rad) Status prawny pojęcia lokalu mieszkalnego w odniesieniu
potrzeb rynkowych nabywców
Jakub Behr (UAM) Przeszukanie nieruchomości - problemy, pojęcia, kierunki zmian

16:35

Maria Derc (UW) Zmiany w funkcjonowaniu wspólnot i spółdzielni naukowych po nowelizacji

16:45

mgr Dagmara Gut (UKSW) Interes prawny mieszkańców w sprawach z zakresu napraw obiektu budowalnego
dokonywanych przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowalnego

16:55

Patrycja Drąg i Dominika Niemiec (UJ) Przyszłość powierzchni biurowych. Skutki pandemii Covid-19,
potencjalne kierunki zmian na rynku nieruchomości biurowych oraz występowanie nowych zjawisk, takich
jak elastyfikacja, coworkizacja czy agroryzacja

17:05

Klaudia Janus (UJ) Wpływ pandemii COVID-19 na przyszłość prawa nieruchomości

17:15-17:40 DYSKUSJA
17:40-17:50 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
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