
 

INWESTYCJE DROGOWE. PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W 
OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG 
PUBLICZNYCH, TZW. DECYZJE ZRID 

 
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zapraszamy na zajęcia, podczas których omówimy aspekty prawne wydawania 
i uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Przeanalizujemy 
trudne kwestie wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i zmian w Prawie 
budowlanym dotyczących m.in. projektu budowlanego. 

 
 
CELE I KORZYŚCI: 
 Przedstawienie interpretacji regulacji obowiązujących w zakresie realizacji inwestycji 

drogowych na drogach publicznych.  
 Omówienie aktualnych procedur ZRID z uwzględnieniem trudności wynikających 

z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne obowiązującego od 2019 r. i zmian w Prawie 
budowlanym dotyczących m.in. projektu budowlanego obowiązujących od września 
2020 r. 

 Zaprezentowanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy 
i prowadzenia robót budowlanych. 

 Zapoznanie z terminami i procedurą uzyskiwania decyzji ZRID. 
 

PROGRAM: 
1. Decyzja ZRID i postępowanie w sprawie jej wydania ZRID, a postępowanie 

administracyjne na gruncie KPA. 
2. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 

z określeniem ich kategorii. 
3. Określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych, 

z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  

4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr 
kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. 
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5. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. 
6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, 

według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Zatwierdzenie projektu budowlanego, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych 
w ustawie Prawo budowlane, w zakresie projektu budowlanego. 

8. Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia 
robót budowlanych. 

9. Określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów 
budowlanych. 

10. Określenie obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów 
budowlanych. 

11. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie. 
12. Obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązku budowy 

lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, obowiązku 
budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, obowiązku budowy lub 
przebudowy zjazdów. 

13. Określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. 
14. Terminy uzyskiwania decyzji ZRID. 
15. Procedura uzyskiwania decyzji ZRID. 
16. Wnioskodawcy i strony postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. 
17. Skutek kumulacji kilku postępowań administracyjnych w postępowaniu o wydanie 

decyzji ZRID. 
18. Czas obowiązywania specustawy drogowej. 
19. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja. 
 
ADRESACI: 
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się inwestycjami w zakresie 
dróg publicznych, zarówno wydający decyzje ZRID (starostwa) jak i starający się o jej 
uzyskanie inwestorzy i zarządcy dróg. 
 
 

 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, tzw. decyzje ZRID 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
25 sierpnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze 
środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
Barbara Tekień, tel. 32 206 98 43 wew. 29, barbara.tekien@okst.pl 
Katarzyna Nowak, tel. 32 206 98 43 wew. 28, katarzyna.nowak@okst.pl 
Anna Rawza, tel. 206 80 39 wew. 33, anna.rawza@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl 
do 22 sierpnia 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


