www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:
Inwestycje w zakresie dróg publicznych w postepowaniach prowadzonych przez JST

Terminy i miejsce:
Program
1. Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

1.1.Postępowanie poprzedzające wydanie zezwolenia
1.2.Kryteria oceny wniosku inwestora
1.3.Niezbędne elementy zezwolenia
1.4.Przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg

2.1.Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym
2.2.Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2.3.Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2.4.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
2.5.Tryb postępowania
2.6.Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2.7.Ustalanie wysokości opłaty za zajęcia pasa drogowego

3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

3.1. Podmioty zobowiązane do uzyskania zezwolenia
3.2. Wniosek o wydanie zezwolenia
3.3. Tryb postępowania
3.4. Oględziny przed wydaniem zezwolenia
3.5. Obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzewa lub krzewu
3.6. Treść zezwolenia

Prelegenci
Michał Bursztynowicz
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie w
organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji; w pracy zawodowej zajmuje się także gospodarką
nieruchomościami oraz zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami;
prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu
terytorialnego; autor publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego.
Martyna Sługocka
Doktor nauk prawnych; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie
Wrocławskim; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; pracownik organu nadzoru nad jednostkami
samorządu terytorialnego; posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej
instancji; prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu
terytorialnego; autorka około 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

