Zaprasza na szkolenie

Zajęcie pasa drogowego i nakładanie kar pieniężnych
oraz wydawanie decyzji na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
- praktyczne aspekty postępowania administracyjnego

18.03.2021 r. Możliwość wyboru formy: stacjonarnie w Warszawie lub online
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli - odpowiedzialnych za
zarządzanie pasem drogowym.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami postępowania administracyjnego w sprawach
dotyczących zajęcia pasa drogowego, nakładania kar pieniężnych, a także decyzji na lokalizacje lub przebudowę
zjazdu z drogi publicznej. Program uwzględnia zmiany w Ustawie o drogach publicznych, które zostały wprowadzone
„ustawą krajobrazową” w dniu 11 września 2015 roku.

Harmonogram zajęć
GODZINY ZAJĘĆ 09:00 – 15:00
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otwarcie szkolenia, sprawy organizacyjne.
Wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i wybudowanie zjazdu
- wymogi prawne. Uruchomienie z urzędu postępowań administracyjnych w celu nałożenia kar pieniężnych za nielegalne
wybudowanie zjazdu i zajęcie pasa drogowego.
Postępowanie dowodowe w procedurach prowadzonych w oparciu o ustawę o drogach publicznych przez zarządców
dróg, w tym zapewnienie czynnego udziału stronie w tym postępowaniu. Stosowanie trybu z art. 10 kpa.
Terminy załatwienia sprawy administracyjnej, w tym szczególne uregulowania zawarte w ustawie o drogach publicznych.
Możliwość ich przedłużenia.
Zasady doręczania pism w postępowaniu administracyjnym.
Wymogi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i wybudowanie zjazdu. Decyzja lokalizacyjna, jako uprzedni akt
administracyjny.
Obowiązki organu administracji publicznej I instancji po wpływie odwołania.
Pojęcie pasa drogowego.
Postępowanie przy awarii urządzenia w pasie drogowym w przypadku gdy dochodzi do zmiany charakteru zajęcia
(usuwanie awarii gazociągu, przy robotach wbudowano rurę z innego niż poprzednio materiału o większej średnicy).
Przenośne reklamy, reklamy na przyczepach.
Usuwanie reklam przez zarządcę drogi we własnym zakresie – dopuszczalność w świetle przepisów prawa.
Tryb postępowania przy lokalizacji urządzeń obcych na działkach nabytych dla realizacji inwestycji drogowych, na których
jeszcze nie jest wybudowana droga .
Pojęcie – „Urzędowy dokument geodezyjny”.
Zmiana właściciela urządzenia znajdującego się w pasie drogowym.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Uczestnicy stacjonarni mają zapewniony serwis kawowy oraz lunch.
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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.

Forma szkolenia
Uczestnicy mają możliwość wyboru formy, w jakiej chcą uczestniczyć. Osoby preferujące tradycyjną formę
stacjonarną i ceniące bezpośredni kontakt z trenerem zapraszamy do Warszawy (dokładna lokalizacja zostanie
przekazana zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem). Osobom obawiającym się
zagrożeń związanych z pandemią, polecamy formę online – transmisję na żywo. Podczas szkolenia uczestnicy
online mogą kontaktować się z wykładowcą zadając pytania poprzez czat. Wykładowca będzie odpowiadać na
otrzymane pytania w blokach przeznaczonych na dyskusję. UWAGA: w przypadku utrzymania się do czasu
szkolenia zakazu organizacji szkoleń stacjonarnych, dla uczestników dostępna będzie wyłącznie forma online.

Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji
Cena uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym wynosi 530 zł + VAT. Cena promocyjna przy zgłoszeniu minimum 3
uczestników z jednej firmy/instytucji wynosi 500 zł + VAT
Cena uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 430 zł + VAT. Cena promocyjna przy zgłoszeniu minimum 3
uczestników z jednej firmy/instytucji 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 04.03.2021 r.
Warunki rezygnacji
- do dnia 04.03.2021 r. – bezkosztowo
- do dnia 16.03.2021 r. – 20% ceny uczestnictwa
- po dniu 16.03.2021 r. – 100% ceny uczestnictwa
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl (zalecane)
lub fax 22 350 73 56

Termin i forma zapisów
Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 04.03.2021 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 73 56.
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.

Materiały szkoleniowe
Uczestnicy stacjonarni otrzymują drukowane materiały szkoleniowe.
Uczestnicy online otrzymują przed szkoleniem materiały w wersji elektronicznej (pliki PDF).
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