Zaprasza na szkolenie
Reklamy w pasie i poza pasem drogowym
w ujęciu najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w przepisach prawa
Warszawa, 22.02.2016 r.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli - odpowiedzialnych za
zarządzanie pasem drogowym.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi, które zostały wprowadzone ustawą
krajobrazową w dniu 11 września 2015 roku. Przedstawienie mechanizmu umieszczenia reklam w pasie drogowym
i poza pasem drogowym, omówienie warunków prawnych, które winny być spełnione przy ich umieszczaniu, w tym
reklam emitujących światło i umożliwiających bieżącą wymianę informacji.

Harmonogram zajęć
GODZINY ZAJĘĆ 09:00 – 15:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie szkolenia, sprawy organizacyjne.
Reklamy - nowa definicja z ustawy o drogach publicznych. Tablice, a urządzenia reklamowe
Tryby - administracyjny i cywilny umieszczania reklam w pasie i poza pasem drogowym.
Powierzchnia reklamy - sposób wyliczenia, reklamy wielostronne oraz elementy konstrukcyjne i zamocowań.
Decyzja lokalizacyjna na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Materiał wyborczy, jako reklama.
Uchwała reklamowa rady gminy i jej wpływ na prawa i obowiązki zarządców dróg.
Opłata reklamowa, a opłata za zajęcie pasa drogowego.
Zasady i przesłanki usuwania reklam z pasa drogowego umieszczonych tam nielegalnie.
Studium przypadków w świetle orzecznictwa dotyczącego pojęcia reklamy. Czy reklamą jest samochód,
przyczepa reklamowa, reklama umieszczona na wiacie przystankowej, rower itp.
11. Przepisy przejściowe powodujące konieczność dostosowania istniejących reklam w pasie drogowym do
nowych warunków technicznych.
12. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Przerwa kawowa: 10:45 – 11:00
Obiad: 12:30 – 13:15

Ekspert prowadzący
Łukasz Sadkowski - sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego; współpracownik Gazety Prawnej
– Gazety Samorządu i Administracji; ceniony wykładowca m.in. na szkoleniach z zakresu dróg publicznych dla
zarządców szczebla samorządowego i GDDKiA. Wykładał dla organów centralnych - Ministerstwa Skarbu Państwa,
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PFRON Warszawa oraz organów samorządowych.
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Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji
Cena szkolenia wynosi 500 zł + VAT.
W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych (dotyczy podmiotów sfery
budżetowej oraz podmiotów prywatnych, które otrzymały dofinansowanie na szkolenia ze środków publicznych)
przysługuje zwolnienie z VAT.
Termin płatności
Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto nr 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 – do dnia 08.02.2016 r.
Warunki rezygnacji
- do dnia 08.02.2016 r. – bezkosztowo
- do dnia 18.02.2016 r. – 20% ceny uczestnictwa
- po dniu 18.02.20116 r. – 100% ceny uczestnictwa
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl (zalecane)
lub fax 22 350 77 68

Termin i forma zapisów
Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 08.02.2016 r. wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (plik do
pobrania również na naszej stronie www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) na e-mail
biuro@perspektywaekspertow.pl (zalecane) lub fax 22 350 77 68.
Osoby zainteresowane danym szkoleniem, a nie mogące jeszcze przesłać formalnego zgłoszenia, zachęcamy do
dokonywania niezobowiązującej wstępnej rezerwacji (rezerwacja elektroniczna – na naszej stronie
www.perspektywaekspertow.pl
przy
opisie
danego
szkolenia)
lub
o
kontakt
z
biurem
biuro@perspektywaekspertow.pl tel. 22 408 88 33.

Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Centrum „Sale Hrubieszowska”, ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa,
www.salehrubieszowska.pl .
Dogodna lokalizacja – 150 m od stacji metra „Rondo Daszyńskiego”; dojazd z Dworca Centralnego komunikacją
publiczną zajmuje 7 minut – mapka lokalizacyjna wraz z opisem dojazdu znajduje się na stronie Centrum:
http://salehrubieszowska.pl/1_6_lokalizacja.html .
Najbliższa baza noclegowa (rezerwacja i płatności we własnym zakresie) znajduje się przy odległym o ok. 1 km Placu
Zawiszy (hotele o standardzie 2, 3, 4 gwiazdkowym).

Materiały szkoleniowe
Uczestnicy otrzymują materiały drukowane zawierające prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia oraz
ewentualnie inne materiały pomocnicze.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują imienne świadectwa uczestnictwa w szkoleniu.
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