Bezpłatne szkolenie zatytułowane

Usuwanie pojazdów z dróg
nowe wyzwania dla powiatów

14 czerwca 2019 r.

ZAPROSZENIE
Związek Powiatów Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie
zapraszają na szkolenie dedykowane
Pracownikom Wydziałów Komunikacji i Transportu
Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu
które odbędzie się 14 czerwca 2019 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie,
ul. Spokojna 9
Usuwanie pojazdów z dróg od lat wiązało się z problemami dla powiatów realizujących to zadanie. Ostatni
czas przyniósł jednak nowe wyzwania. Wynikają one w pierwszej kolejności z ogólnopolskiej akcji
podważania przez organy prokuratury legalności uchwał rad powiatów określających wysokość opłat
za usuwanie i przechowywanie pojazdów – w wielu przypadkach niestety skuteczną. Brak interwencji
ustawodawcy może z kolei pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe dla powiatów, które
będą zobowiązane do zwrotu pojazdów bez wcześniejszego pokrycia przez ich właścicieli już
wygenerowanych opłat.
Tym właśnie – jak i innym aktualnym – problemom na tle stosowania art. 130a Prawa o ruchu drogowym
będzie poświęcone szkolenie.
W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są
Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie:
www.zpp.pl/szkolenia
Na zgłoszenia oczekujemy do 11 czerwca br.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Andrzej Płonka

PROGRAM
Bezpłatne szkolenie zatytułowane

Usuwanie pojazdów z dróg - nowe wyzwania dla powiatów
Starostwo Powiatowe w Lublinie, 14 czerwca 2019 r. (piątek)
9.00 - 9.15 / Powitanie uczestników
9:15 – 10:30 / Wprowadzenie
1. Ewolucja art. 130a Prawa o ruchu drogowym na przestrzeni lat.
2. Schemat postępowania związanego z usuwaniem pojazdów z dróg w pigułce.
10:30 – 11:30 / Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
1. Uprawnienia rady powiatu.
2. Przyczyny interwencji prokuratury.
3. Analiza orzecznictwa.
4. Konsekwencje stwierdzenia nieważności uchwały o opłatach.
5. Jak się bronić przed zarzutami wobec uchwały o opłatach?
11:30 – 12:30 / Odebranie pojazdu przez osobę uprawnioną
1. Stan obecny.
2. Analiza konsekwencji wyroku TK z 5 grudnia 2018 roku, sygn. K 6/17.
12:30 – 13:00 / Przerwa obiadowa
13:00 – 14:00 / Powiat właścicielem pojazdu usuniętego z drogi
1. Przepadek pojazdu – warunki i tryb.
2. Sposoby likwidacji pojazdu.
3. Konsekwencje ubezpieczeniowe.
4. Decyzja kosztowa.
14:00 – 15:00 / Nie tylko art. 130a Prawa o ruchu drogowym, czyli szczególne przypadki

usuwania pojazdów z dróg
15:00 – 15:30 / Zamiast podsumowania
1. Dobre praktyki w zakresie usuwania pojazdów z dróg.
2. Perspektywy zmian legislacyjnych.

Wykładowca: Grzegorz P. Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP, prawnik, teoretyk i praktyk samorządu
terytorialnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego, związany z ZPP od 2008 roku. Z ramienia tej korporacji
samorządowej uczestniczy w pracach legislacyjnych w KWRiST oraz w parlamencie. Ekspert i trener na
licznych szkoleniach dla samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących prawa samorządowego
oraz rozwoju instytucjonalnego. Autor wielu artykułów dotyczących aspektów prawnych i zarządczych
w samorządzie.

