
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perspektywa Ekspertów – Centrum Szkoleń, ul. Ekologiczna 8 lok. 8, 02-798 Warszawa 

tel. 22 408 88 33, fax 22 350 77 68, e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl , www.perspektywaekspertow.pl  

NIP 951-133-58-06, REGON 362169419, nr konta bankowego 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 

 

      

 
Centrum Szkole ń Perspektywa Ekspertów wraz z firm ą partnersk ą Consult Szkolenia Techniczne 

 

zapraszaj ą na szkolenie 
    

INWESTYCJE DROGOWE – KLUCZOWE PROBLEMY INWESTORA I WYKONAWCY 
W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEGO PRAWA BUDOWLANEGO,  

SPECUSTAWY DROGOWEJ I AKTÓW POWIĄZANYCH 
Warszawa,  12.10.2016 r.     

dla przedstawicieli inwestorów (GDDKiA, administrac ji drogowej wszystkich szczebli),   
generalnych wykonawców i wykonawców inwestycji drog owych oraz projektantów dróg 

 

 
OPIS SZKOLENIA 

 
 

Organizator szkolenia                                                                                              Współpraca 
 
 

CENTRUM SZKOLEŃ PERSPEKTYWA EKSPERTÓW                                                        CONSULT SZKOLENIA TECHNICZNE 
 
  

Adresaci szkolenia 

Szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów (GDDKiA, drogowe jednostki samorządowe wszystkich szczebli),  generalnych 
wykonawców oraz wykonawców drogowych, drogowych pracowni projektowych, dla specjalistów różnych szczebli obszaru 
inwestycji drogowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się - planowaniem, negocjowaniem, realizacją               
i nadzorem nad realizacją inwestycji drogowych. 
  

Cel szkolenia 

Pogłębienie i aktualizacja wiedzy uczestników szkolenia z zakresu obowiązującego (aktualnego) prawa w obszarze planowania, 
projektowania, prowadzenia i nadzorowania inwestycji drogowych z ramienia inwestora, jednostek samorządowych, generalnego 
wykonawcy i wykonawcy obiektów drogowych oraz drogowych biur projektowych.  
 
Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na skrócenie czasu przygotowania i kompletowania dokumentacji technicznej, zmniejszenie 
ilości pomyłek i korekt, przyspieszenie przebiegu inwestycji, usprawnienie odbiorów, obniżenie kosztów inwestycji.  
 

Ekspert prowadzący 

Wykładowca prowadzący zajęcia jest prawnikiem, ekspertem w dziedzinie prawa budowlanego, specustawy drogowej oraz 
kompletu  aktów prawnych, powiązanych z budownictwem drogowym. Specjalizuje się w szkoleniu kadr do przygotowania               
i realizacji inwestycji drogowych. Wykładowca szkolił kadry inwestorów drogowych, generalnych wykonawców, wykonawców 
odcinków drogowych, projektantów i administracji samorządowej na terenie całego kraju. Był konsultantem prawnym przy 
przygotowaniu i realizacji wielu inwestycji dla dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 
 

Zakres  szkolenia 

Omówienie zmian przepisów prawnych po nowelizacji ustaw, w odniesieniu do inwestycji drogowych: Ustawa Prawo budowlane,  
Specustawa drogowa (Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), 
Ustawa o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie środowiska oraz        
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz powiązane z nimi akty wykonawcze. Stosowanie wy żej wymienionych zmian w 
praktyce inwestycji drogowych. Obowi ązki uczestników procesu budowlanego - projektanta, inspektora nadzoru, 
inwestora, wykonawcy i kierownika budowy – z punktu  widzenia aktualnie obowi ązującego prawa i praktyki procedur 
administracyjnych . Zwrócona też będzie uwaga na najczęściej spotykane błędy na etapach przygotowania, realizacji i rozliczania 
inwestycji. Zostaną również omówione studia przypadków wraz z analizą i interpretacją.  

 

Zaproszenie 
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Forma szkolenia (seminaryjno-warsztatowa)  

Szkolenie prowadzone będzie w formie prezentacji PowerPoint z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Prowadzona 
będzie dyskusja problemowa. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. 
  

Program szczegółowy szkolenia (wersja jednodniowa, intensywna)   

 
Zajęcia  09.00 – 16.15; przerwy kawowe  10.30 – 10.45, 12.15 – 12.30; przerwa lunchowa  14.00 – 14.45 
 
 
1. WPROWADZENIE: BUDOWA DRÓG NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO BUDO WLANE I SPECUSTAWY DROGOWEJ  
 

Przedmiot ustawy - budowy, remonty i przebudowy. 
Zasady stosowania ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz              
w procesie inwestycyjnym budowy drogi. 
Decyzja o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej  
Zawartość wniosku o wydanie decyzji. Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję. Zakres ustaleń 
dokonywanych decyzją. Zasady zmiany ostatecznej decyzji. Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD. Ustalenia decyzji. 
Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD. Treść wniosku o wydanie decyzji. Tryb i zakres kontroli wniosku o wydanie 
decyzji przez organ wydający decyzję. Zakres ustaleń dokonywanych decyzją. Procedura zmiany ostatecznej decyzji. 
Problematyka odrolnienia, odlesienia i wywłaszczenia  – procedury w praktyce . 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECUSTAWY 

 

Aktualne (2016) postanowienia spec ustawy drogowej  - nowe zasady oddawania dróg do użytkowania. 
 
3.  ZASADY STOSOWANIA USTAW WSPÓŁTOWARZYSZ ĄCYCH 
 

Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego. Specyfika stosowania przepisów Prawa 
budowlanego. Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Istotne odstąpienia od projektu budowlanego      
i innych warunków decyzji – zmiany. Jakie zagadnienia problemy prawne należy rozwiązywać w oparciu o ustawę o gospodarce 
nieruchomościami. Zakres wyłączenia działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
4.  WPŁYW NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH NA INWESTYCJE DROGOWE 
 
5.  WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I NADZORU BUDOWLANEGO           
W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH REALIZACJI INWESTYCJI 
 

Etap przygotowania – procedura uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. Skutki istotnych odstąpień od 
projektu budowlanego i innych warunków decyzji – procedury.  Zestaw dokumentów załączanych do wniosku o wydanie decyzji     
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 
6.  PROCEDURY SPOŁECZNE - ZASADY ZAWIADAMIANIA O WSZCZ ĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI             
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJ Ę INWESTYCJI DROGOWEJ 
 
Zawiadomienia, obwieszczenia, wzory zawiadomień i obwieszczeń, tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym 
stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących, organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg.  
 
7.  TRYB NADAWANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJ Ę INWESTYCJI DROGOWEJ RYGORU 
NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNO ŚCI – STUDIA PRZYPADKÓW 
 

Zajęcie terenu, wycinka lasów i drzew. Zasady wstrzymywania robót budowlanych. Zasady oddawania dróg do użytkowania - 
właściwość organów. 
 
8.  TRYB I PROCEDURY STOSOWANIA PRAWA BUDOWLANEGO PRZY ODBIOR ACH DRÓG 
 

Spełnienie wymogów dla przeprowadzenia częściowych odbiorów warunkowych: protokół odbioru częściowego i końcowego. 
Aktualne zasady kwalifikacji istotnych odstąpień. Nielegalne użytkowanie. 
 
9.  ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMO ŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE ORAZ ZASAD WYPŁATY ODSZKODOWA Ń       
Z TEGO TYTUŁU 
 

Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji       
w zakresie dróg publicznych. Ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwości uchylania lub unieważniania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 
10.  USTALANIE ODSZKODOWA Ń ZA NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZANE POD DROGI, W TRYBIE USTAWY                         
O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJ I W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH 
 

Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji     
w zakresie dróg publicznych. 
 
11.  JAKIE BŁ ĘDY POPEŁNIAMY NAJCZ ĘŚCIEJ – prezentacja podsumowująca szkolenie. 
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Cena szkolenia, warunki płatności  

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 płatno ści 

Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto nr 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 – do dnia 28.09.2016 r. 

Termin i forma zapisów  

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 28.09.2016  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 Warszawy – dokładna lokalizacja zostanie podana zarejestrowanym  uczestnikom najpóźniej na 
10 dni przed datą szkolenia. 

Materiały szkoleniowe 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


