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    Zaprasza na szkolenie 
 

Zarządzanie pasem drogowym. 

Uprawnienia i obowiązki zarządców dróg w świetle najnowszego 

orzecznictwa i zmian w przepisach prawa – wybrane zagadnienia 

Warszawa, 27.10.2016 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 najnowszym orzecznictwem sądowym w kontekście najczęściej 

występujących problemów praktycznych w pracy zarządców dróg. Powiązanie aktualnego stanu orzecznictwa           

z nowymi regułami prawnymi dotyczącymi zarządzania pasem drogowym. 

Harmonogram zajęć 

GODZINY ZAJĘĆ   09:00 – 15:00 
 

1. Otwarcie szkolenia, sprawy organizacyjne. 

2. Pojęcie pasa drogowego, jako bryły trójwymiarowej. Granice pasa drogowego, jako słupa powietrza oraz ziemi. 

3. Pas drogowy i droga, jako elementy infrastruktury drogowej istniejącej w kontekście ochrony prawnej 

przewidzianej ustawą o drogach publicznych. 

4.  Zasiedzenie pasa drogowego i drogi w świetle przepisów prawa cywilnego. 

5.  Wniosek o lokalizację i wniosek na umieszczenie obiektu i urządzenia w pasie drogowym. Aspekty formalne i 

możliwość jego uzupełniania. 

6.  Wykonawca i inwestor, jako strony postępowań administracyjnych wnioskowych. 

7.  Okres zajęcia pasa drogowego, jako elementy konieczne wniosku i decyzji zezwalającej. 

8. Etapowanie robót w pasie drogowym, a możliwość udzielania zezwoleń na umieszczenie i naliczania opłat za 

zajęcie. Roboty wykonywane spoza pasa drogowego tzw. przeciski z gruntów obcych. 

9. Zasady dowodzenia granic pasa drogowego. Pojęcie tzw. urzędowego dokumentu geodezyjnego. 

10. Przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego orzekane w decyzjach administracyjnych. 

11.  Wszczynanie postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych za nielegalne zajmowanie 

pasa drogowego -  zasady określania przedmiotu wszczęcia, czasokresu i stron. 

12.  Zmiana właściciela urządzenia w pasie drogowym w trakcie trwania zezwolenia na umieszczenie - sposób 

procedowania organu. 

13. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.  

14. Podsumowanie i zakończenie szkolenia. 

 
 

Przerwa kawowa: 10:45 – 11:00 

Obiad: 12:30 – 13:15  
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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. 

Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena szkolenia wynosi 400 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 13.10.2016 r. 

Warunki rezygnacji 

- do dnia 13.10.2016 r.  – bezkosztowo 

- do dnia 25.10.2016 r.  – 20% ceny uczestnictwa 

- po dniu 25.10.20116 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 13.10.2016 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 

Warszawa – dokładne miejsce szkolenia zostanie podane zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed 

szkoleniem.  

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. 


