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Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji bezpłatnie przeszkoli z prowadzenia postępowań
administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Projekt prowadzony
jest i finansowany w ramach Projektu Systemowego - działania na rzecz rozwoju
szerokopasmowego dostępu do Internetu.

MAC zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na
regionalne warsztaty - szkolenia tematyczne - związane z prowadzeniem postępowań
administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych z zakresu zajęcia pasa
drogowego, lokalizowania sieci szerokopasmowych oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Podczas warsztatów w praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia związane z zajęciem
pasa drogowego i wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych (1
dzień warsztatów), a także zagadnienia związane z lokalizacją sieci szerokopasmowych, w tym
z problematyką oddziaływania na środowisko (2. dzień warsztatów). Zaprezentowane zostaną
także najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i sposoby ich uniknięcia.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to m.in.:
-

Procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
Obowiązki lokalizacji kanałów technologicznych i warunki ich udostępniania,
Zgłoszenia i pozwolenia na budowę,
Wymogi przepisów prawa dot. ochrony środowiska,
Modelowe rozwiązania i rekomendacje.
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Na warsztaty szczególnie zaproszeni są zarządcy dróg wszystkich kategorii, przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, pracownicy urzędów
wojewódzkich zaangażowanych w procedury lokalizacji inwestycji celu publicznego i jednostek
im podległych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących sieci szerokopasmowe.

Szczegółowa agenda warsztatów, regulamin i ankieta TUTAJ.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny a ilość miejsc ograniczona. Decydować będzie kolejność
zgłoszeń. Podstawą zakwalifikowania jest zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i przesłanie,
drogą elektroniczną, wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na adres
projekt.szerokopasmowesieci@mac.gov.pl.

Miejsca i terminy szkoleń:
-

Kielce 5-6 sierpnia
Poznań 8-9 sierpnia
Zielona Góra 12-13 sierpnia
Wrocław 12-13 sierpnia
Białystok 19-20 sierpnia
Lublin 22-23 sierpnia
Olsztyn 26-27 sierpnia
Łódź 2-3 września
Katowice 9-10 września
Kraków 19-20 września
Gdańsk 23-24 września
Warszawa 30 września - 1 października
Rzeszów 7-8 października
Szczecin 14-15 października
Opole 21-22 października
Toruń 21-22 października

Źródło: MAC, polskaszerokopasmowa.pl
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