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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

 

dla Zarządców Dróg w zakresie aspektów formalno-prawnych  

dotyczących zajęcia pasa drogowego  

 

25 września 2019 roku 

 

Szanowni Państwo, 

 

Urząd Miasta Myszków oraz firma Smart Factor mają przyjemność zaprosić Państwa 

na bezpłatne szkolenie dla Zarządców Dróg w zakresie aspektów formalno-prawnych dotyczących 

zajęcia pasa drogowego. 

 

W nawiązaniu do Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 

na zajęcie pasa drogowego, chcielibyśmy zaprezentować Państwu dobre praktyki stosowania prawa, 

w zakresie wykorzystywania przestrzeni pasa drogowego na potrzeby inwestycyjne lub reklamowe, 

również w kontekście wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu. 

 

Firma Smart Factor z powodzeniem wspiera Zarządców w wielu obszarach związanych 

z inteligentnym zarządzaniem drogami, w szczególności w zarządzaniu procesami w odniesieniu 

do pasa drogi i obsługi spraw związanych z zajęciem pasa drogowego.  

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na szkolenie do dnia 18 września 2019 r.  

za pomocą formularza zgloszeniowego  

 

Zapewniamy profesjonalnych prowadzących, materiały szkoleniowe, catering i dobrą atmosferę. 

 

Osoba do kontaktu: 

Patrycja Szlempo 

tel.: 696 099 290 

e-mail: patrycja.szlempo@smartfactor.pl  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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AGENDA 
 

Szkolenie dla Zarządców Dróg w zakresie aspektów formalno-prawnych  

dotyczących zajęcia pasa drogowego 

 

Data szkolenia 

25 września 2019 r. 

 

Miejsce szkolenia 

Urząd Miasta Myszków 

ul. Kościuszki 26 

42-300 Myszków 
 

GODZINA TEMAT SZKOLENIA 

10.00 Powitanie 

10.05 – 11.30  Aspekty formalno-prawne zajęcia pasa drogowego (elementy rynku, źródła danych) 

Mec. Bartłomiej Tkaczyk   

• Decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 

• Decyzja na zajęcia pasa na czas prowadzenia robót, 

• Decyzja wymierzająca karę za lokalizacje urządzeń bez zgody właściciela pasa drogowego. 

11.30 – 11.45  Przerwa kawowa 

11.45 – 13.15 Aspekty formalno-prawne zajęcia pasa drogowego, cd.  

Mec. Bartłomiej Tkaczyk  

• Aktualne orzecznictwo w w/w zakresie, 

• Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, 

kontrola pasa drogi publicznej.  

13.15 – 14.45 Prezentacja systemu wspierającego proces zajęcia pasa drogowego zintegrowanego z ewidencją 

Patrycja Szlempo, Piotr Prudzic 

• obsługa procedur administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego, 

• generowanie dokumentów i wydawanie decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego przy 

wykorzystaniu danych z ewidencji dróg, automatyczne obliczanie wymiaru opłat,  

• wizualizacja zajęć pasa drogowego i prowadzonych postępowań na jednej zintegrowanej 

mapie, 

• łatwa integracja z wykorzystywanym systemem obiegu dokumentów, 

• kontrola zajęć pasa drogowego wspierana przez Aplikację Mobilną. 

14.45 – 15.00  Odpowiedzi na pytania 

15.00 – 16.00  Lunch 

16.00 Zakończenie 
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