
 

NABYWCA: Nazwa firmy / nazwisko:  
 

 

ODBIORCA: Nazwa firmy / nazwisko: 
 

 
 

Adres: 
 

Adres: 
 
 

Nr identyfikacyjny NIP / PESEL: 
 

Nr identyfikacyjny NIP / PESEL: 
 
 

 
Telefon: 
 

 
Fax: 

 
e-mail: 
 

Imię i nazwisko zgłaszającego: 
 

e-mail do przesłania faktury: 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI STANOWISKO: 

1.   

2.   

3.   

 

 
 

 

 

 

 

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. 
os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków 
tel. 12 648 02 80, fax 12 648 00 25, www.sas.edu.pl 
Nr KRS 0000252471, Sąd Rejonowy dla m. Krakowa 
Kapitał zakładowy 300 000,00  

 

 

NIP 5262308428, REGON 014929564, Bank Millenium nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0002 0928 0399 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (12) 648 02 80 oraz na www.sas.edu.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIA www na szkolenie w dniu 21.09.2018 r. w Krakowie 

„Postępowanie w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej 

w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych i KPA” 

Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i odesłać faksem na numer (12) 648 00 25 
lub mailem na adres sas@sas.edu.pl  do dnia 18.09.2018 r. 

Dane do wystawienia faktury: 

Lista uczestników szkolenia: 

Dane kontaktowe: 

Wpłat należy dokonywać na konto Szkoły Administracji Samorządowej Sp. z o.o., os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków 

Bank Millenium nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0002 0928 0399 

 
 
 
………………………………………………..            …………………………………… 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej     Pieczęć jednostki 

 

Administratorem danych osobowych będzie Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Albertyńskie 1-2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu 
wykonania umowy, a także dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – nie dłużej niż do odwołania zgody. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych 
osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania 
umowy. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie www.sas.edu.pl. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 360 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto 

(koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 340 zł*+VAT, słownie: trzysta czterdzieści zł 00/100 netto) 

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch. 
 

Uwaga!! Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 11.09.2018 – cena promocyjna 325 zł+VAT* dla każdego uczestnika!!! 
 

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT. 

PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE: 

   Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu 
zastosowanie stawki zwolnionej VAT zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi. 

   Wyrażamy zgodę na przesyłanie przez Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o. o. (SAS Sp. z o.o.) na wyżej podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą 

z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). 

   Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych wyłącznie przez SAS Sp. z o.o. dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki. 

Upoważniamy Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o. o. (SAS Sp. z o.o.) do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy. 

mailto:Sas@sas.edu.pl


 

 

 

„Postępowanie w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej 

w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych i KPA” 

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: osób zajmujących się wydawaniem pozwoleń na wybudowanie i przebudowę zjazdów 
z dróg publicznych. 

PROWADZĄCY: radca prawny, od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w pomocy prawnej. Zajmuje się prawem umów, prawem własności intelektualnej oraz prawem i postępowaniem 

administracyjnym.  Doświadczony wykładowca oraz trener z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa autorskiego, 

prawa reklamy, ochrony danych osobowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

KRAKÓW – 21 września 2018 r., 

Hotel Aleksander II, ul. Zamenhofa 14, godz. 10:00-15:00 
Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od opłaty za szkolenie! 

Zasady udziału w szkoleniu określa Regulamin dostępny na stronie www.sas.edu.pl 

1. Wszczęcie postępowania. 

2. Braki formalne wniosku – termin. 

3. Strony postępowania - właściciel i użytkownik. 

4. Postępowanie wyjaśniające - oględziny - prawidłowość zawiadomienia, wyznaczenie terminu. 

5. Ustalenie parametrów zjazdu - aspekty prawne - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

6. Wydawanie decyzji: 

a) lokalizacja zjazdu, 

b) odmowa lokalizacji zjazdu (obowiązek poinformowania o zamiarze wydania decyzji odmownej). 

7. Pouczenie w decyzji: 
a) czynności z ustawy Prawo budowlane, 
b) kiedy potrzebne jest zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, 
c) kiedy potrzebne jest uzgodnienie projektu. 

8. Prawo zrzeczenia się odwołania. 

9. Odbiór - stwierdzenie wykonania decyzji. 

10. Kara za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi albo o parametrach innych niż 
określone w zezwoleniu zarządcy drogi. 

11. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony. 

12. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych. 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE: 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 Wymogi zezwolenia na wybudowanie i przebudowę zjazdu – jak prawidłowo rozumieć pojęcia ustawowe ? 

 Jakie zadania zarządcy drogi wiążą się z budową i przebudową zjazdu z drogi publicznej ? 

 Najczęściej popełniane błędy przy rozpoznawaniu spraw – jak ich uniknąć ?   Przykłady rozwiązania problemów. 

 Co musi zawierać pouczenie ?   Kiedy powinna być wydana decyzja odmowna ?   Jak postępować w wypadku 
zmiany właściciela/użytkownika ?   Zasada rozstrzygania wątpliwości – kiedy i jak poprawnie ją zastosować ? 

 Co zmienia nowelizacja ustawy o drogach publicznych i jaki jest wpływ zmian na postępowanie ? 

 Jakie rozwiązania wypracowano w orzecznictwie w zakresie postępowania w sprawie lokalizacji zjazdu ? 

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów postępowań 
administracyjnych w zakresie wydawania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej. 

Szkolenie ukierunkowane jest na przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania 
obowiązków związanych z wydawaniem pozwoleń na wybudowanie lub przebudowę zjazdu 
 - m.in. poprzez omówienie zasad prowadzenia postępowania, przedstawienie zagadnień 
proceduralnych oraz wskazanie prawnych aspektów ustalania parametrów zjazdu. 

Szczególna uwaga poświęcona zostanie nowelizacji przepisów ustawy o drogach publicznych. 

Uwaga! Dla zgłaszających 

się do 11.09.2018 r. -  

cena promocyjna – 325 zł+VAT 


