Zielona Góra,
29 października 2018 r.
Rozwiązania
informatyczne

1.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Celem szkolenia jest omówienie
kontrowersyjnych zagadnień
związanych z usuwaniem pojazdów
z dróg w trybie art. 130a i 50a

Usuwanie pojazdów z dróg publicznych oraz
przejmowanie pojazdów nieodebranych
na własność powiatu
1.

Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela.

2.

Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia

ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Uczestnicy szkolenia zostaną
zapoznani z aktualnym
orzecznictwem sądowym w tych
kwestiach, stanem prawnym oraz
praktyką organów dochodzących

pojazdu.
3.

Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi.

4.

Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.

5.

Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.

6.

Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych
z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub

zwrotu poniesionych kosztów

zniszczeniem pojazdu.

usuwania i przechowywania
pojazdów.

7.

Egzekucja

ustalonych należności związanych

przechowywaniem,

z

oszacowaniem,

usuwaniem,

sprzedażą

lub

zniszczeniem pojazdu .
8.

Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte
przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych.

9.

Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez
przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi.

10. Dofinansowanie powiatów z NFOŚiGW.
11. Zasady

wydawania

zezwoleń

na

przejazdy

pojazdów

nienormatywnych (kat. II i III ).
12. Zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami

publicznymi.

Prowadzący:
Radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, posiadający wieloletnią praktykę
w orzekaniu w sprawach dróg publicznych, autor publikacji „Ustawa o drogach
SZ KO L EN I E S K I ERO W ANE D O :
publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych”. Wykładowca Fundacji
Pracowników starostw powiatowych Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych
oraz urzędów miast na prawach
Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny
powiatu
w Zielonej Górze Al. Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra, III piętro
DA N E DO K O NT A KT U:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
65-048 Zielona Góra
Al. Niepodległości 16/9, III piętro
Tel. 68 45 32 209
fax. 68 41 99 097
e-mail: szkolenia@frdl.org
s tro n a: www.f r d l. or g
O SO B A DO KO NT A KT U:

Rafał Kordas, tel. 68 45 32 207
e-mail: r.kordas@frdl.org

Termin i godzina: 29 października 2018 r. godz. 9.30-14.30
Cena: 349 zł netto/os.
- Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
- Cena zawiera: materiały szkoleniowe, długopis, notes, zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia, lunch oraz przerwy kawowe.

RABAT 10% za każdą następną
osobę zgłoszoną z tej samej instytucji
Zgłoszenia:
Prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który
znajduje się na www.frdl.org/szkolenia,pl.html
lub faksem na nr 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 października 2018 r.
Uwaga: Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie
równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Zgłoszenie (ZG) – Usuwanie pojazdów z dróg publicznych.... – 29.10.2018 r.

Nazwa NABYWCY:..........................................................................................……………………………………………………………………………………….………….
Ulica, nr: ........................................................... Miejscowość ………………………………….………………kod pocztowy…………….………………………………….
NIP: .............................................................................................Tel: ....................................................................................................................

Nazwa ODBIORCY (wypełnić jeśli dotyczy): .........................................................................................…………………………………………………………….
Ulica, nr: ........................................................... Miejscowość ………………………………….………………kod pocztowy…………….………………………………….
1. ............................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)
e-mail - w celu potwierdzenia szkolenia

2..............................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)
e-mail - w celu potwierdzenia szkolenia
RABAT 10%

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70%
ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE
…………….…………………….……..……..
podpis
UWAGA!
O udziale w szkoleniu decyduje przesłanie do Ośrodka karty zgłoszenia co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie. Brak
pisemnej rezygnacji na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

