
             

                                       
 

STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI 

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

zapraszają na szkolenie p.t. 
 

Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych. 
 

21 września 2015 r. 
Urząd Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16b, Stare Miasto 

      

9:00 – 9:05 Otwarcie i przywitanie uczestników 

9:05 – 10:35 

 Analiza aktualnego otoczenia regulacyjnego – nowelizacja ustawy o drogach publicznych. 

 Omówienie praktyki inwestorskiej realizacji inwestycji telekomunikacyjnych w pasach 

drogowych. 

 Szczegółowe procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 Szczególnie uzasadnione przypadki jako przesłanki wydania zgody na lokalizację obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. 
 Praktyka wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 

 Wystąpienie przesłanek do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie 

budowy, przebudowy lub remontu drogi. 

 Omówienie treści decyzji lokalizacyjnej. 

10:35 – 10:50 Przerwa kawowa 

10:50 – 12:20 

 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 

 Procedura uzgadniania i wydawania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

 Katalog przesłanek uzasadniających decyzję o odmowie wydania zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego – przykłady przesłanek. 

 Nowelizacja przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 1.06.2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

12:20 – 12:55 Przerwa obiadowa 

12:55 – 14:25 

 Terminy rozpoznania sprawy przez zarządcę drogi w zależności od rodzaju inwestycji. 

 Analiza ryzyk związanych z tematyką zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacji inwestycji w 

pasie drogowym. 

 Praktyczne podejście do uzgadniania i wydawania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

 Elementy infrastruktury telekomunikacyjnej lokalizowane w pasie drogowym. 

 o Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym omówienie sposobu ich obliczania oraz dobre 

praktyki w tym zakresie. 

14:25 – 14:40 Przerwa kawowa 

14:40 – 16:20 

 Wpływ ustalanych wysokości stawek przez jst na możliwości rozwoju sieci 

szerokopasmowych. 

 Kompleksowe omówienie obowiązku lokalizacji kanałów technologicznych w pasie 

drogowym. 

 Koszty budowy kanałów technologicznych względem całości wartości inwestycji drogowych. 

 Warunki udostępniania zlokalizowanych kanałów technologicznych dla przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, w tym rekomendacje w tym zakresie dotyczące m.in. kwestii ustalania 

wysokości opłat, warunków technicznych udostępnienia, określania czasu trwania umów. 
 


