
I. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych w latach 2014 – 2016; 

II. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675); 

III. Decyzja administracyjna zarządcy drogi (pojęcie, forma, treść, istnienie, termin wydania); 

IV. Strona w postępowaniu przed zarządcą drogi (inwestor a wykonawca); pełnomocnictwo; 

V. Pas drogowy - zakres pojęcia; ustawowe zasady działania w pasie drogowym; zasada ochrony; 

VI. Droga publiczna a droga wewnętrzna (cywilnoprawne formy korzystania), ograniczenia prawa 
własności, trwały zarząd, komunalizacja  

VII. Lokalizowanie, umieszczanie, wymiana i remont urządzeń infrastruktury w pasie drogowym; 
urządzenia; 

VIII. Pozostawienie urządzeń w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym – art. 38 ustawy drogowej; 

IX. „Niedrogowe” urządzenia infrastruktury technicznej 
a obiekty budowlane w pasie drogowym; zajęcie pasa drogowego na cele „niedrogowe” m.in.: 
handel; 

X. Lokalizacja i budowa zjazdów na drogi publiczne; 

XI. Reklama. Umieszczenie reklamy - umowa a decyzja - nowe regulacje wprowadzone od dnia 11 
września 2015 r. tzw. ustawą krajobrazową; 

XII. Przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego (art. 36 ustawy drogowej); 

XIII. Zmiana warunków określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego lub zezwoleniu na 
umieszczenie urządzenia infrastruktury „niedrogowej” oraz tzw. „przeniesienie praw z decyzji” na 
następcę prawnego; 

XIV. Wygaszenie decyzji administracyjnej zarządcy drogi - art. 162 kpa; 

XV. Awaryjne zajęcie pasa drogowego; 

XVI. Kara za zajęcie pasa drogowego; 

XVII. Uzgodnienie przez zarządcę drogi projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej; 

XVIII. Pojazd w strefie płatnego parkowania - jego właściciel, użytkownik, odpowiedzialność za rzecz 
(art. 140 kc); 

XIX. Postępowanie wyjaśniające - reklamacyjne w zakresie opłaty dodatkowej za parkowanie; 

XX. Opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego (sposób obliczania), opłaty wieloletnie; 

XXI. Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania - podstawy prawne wymiaru i poboru (inkaso, 
status prawny parkometru) - znaczenie art. 13f ustawy o drogach publicznych; 

XXII. Wierzyciel i zobowiązany z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowej za 
parkowanie w strefie płatnego parkowania; 

XXIII. Stosowanie ustawy o finansach publicznych i Ordynacji podatkowej do opłat i kar za zajęcie pasa 
drogowego oraz do opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej; 

XXIV. Przedawnienie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej; 

XXV. Ulgi w zakresie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie i opłaty 
dodatkowej; 

XXVI. Egzekucja administracyjna opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie i opłaty 
dodatkowej - upomnienie i tytuł wykonawczy; 

XXVII. Czynności wierzycielskie zarządcy drogi po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji; 

XXVIII. Upomnienie. Odstąpienie od upomnienia; 

XXIX. Tytuł wykonawczy i jego elementy; 

XXX. Zarzut i skarga na czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym; 

XXXI. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; 

XXXII. Koszty postępowania egzekucyjnego; 

XXXIII. Egzekucja obowiązków niepieniężnych związanych z pasem drogowym; 

XXXIV. Strefa płatnego parkowania a zajęcie pasa drogowego i jego przywrócenie do stanu poprzedniego. 

 


