MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

„Zajęcie pasa drogowego w kontekście inwestycji
telekomunikacyjnych”
Ogólny opis
Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli zarządców dróg gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i krajowych, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za
projekty budowy sieci szerokopasmowych.

Termin
Data:
Godziny:
Miejsce:

05.08.2013r.
9:00 – 15:00
Sala nr 3, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Al. IX wieków Kielc 3

Uczestnicy
Przedstawiciele zarządców dróg gminnych, powiatowych wojewódzkich i krajowych, pracownicy
Urzędów Marszałkowskich.

Zakres tematyczny
1)

Znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze
szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego

2)

Szczegółowe procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie
z ustawą o drogach publicznych i rozporządzeniami do niej, ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i kodeksu postępowania
administracyjnego z uwzględnieniem możliwych ryzyk i rekomendowanych
sposobów postępowania, zarówno dla inwestycji w regionalne sieci
szerokopasmowe jak i inne inwestycje telekomunikacyjne, kompleksowe
omówienie kwestii opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym omówienie sposobu ich
obliczania oraz dobre praktyki w tym zakresie. Omówienie wpływu, ustalanych
przez jst, wysokości stawek na możliwości rozwoju sieci szerokopasmowych,
w kontekście szans rozwoju społeczno-gospodarczego jakie się z tym wiążą.

3)

Obowiązek lokalizacji kanałów technologicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym ze szczegółowym omówieniem możliwości uzyskania
zwolnienia z tego obowiązku, wraz z omówieniem w procedury, treści wniosku oraz
załączników do niego. Przedstawienie kosztów budowy kanałów technologicznych
względem całości wartości inwestycji drogowych. Kwestie warunków
udostępniania zlokalizowanych kanałów technologicznych dla przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, w tym rekomendacje w tym zakresie dotyczące m.in. kwestie
ustalania wysokości opłat, warunków technicznych udostępnienia, określania czasu
trwania umów.

Prowadzący
Bartłomiej Naróg i Piotr Zychowicz / Arleta Adamus i Tomasz Kluska
Bartłomiej Naróg i Tomasz Kluska / Arleta Adamus i Piotr Zychowicz

SZKOLENIE BEZPŁATNE
SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO – DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

