Zmiana ustawy o drogach publicznych, nowe zasady poruszania się
pojazdów o nacisku osi 11.5 t, zmienione zezwolenia na przejazd
pojazdu nienormatywnego. Kary za przekroczenie nacisku
pojedynczej osi napędowej.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami w zakresie poruszania się
pojazdów o nacisku osi 11,5 t. i pojazdów nienormatywnych W trakcie szkolenia zostaną
omówione nowe znaczenia i zasady sytuowania znaków drogowych B-19 i E-15. Uczestnicy
szkolenia zapoznani zostaną z nowymi uprawnieniami straży Miejskiej/Gminnej dotyczącymi
kontroli pojazdów w zakresie nacisku osi pojazdu. Przedstawiony zostanie zakres i sposób
przeprowadzania kontroli. Omówiona zostanie procedura nakładania kar, w niektórych
przypadkach w wysokości 20 000 zł.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Zmiana przepisów prawa krajowego w świetle wyroku z dnia 21 marca 2019 roku
Trybunał Sprawiedliwości UE - C-127/17,
- omówienie dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie poruszania się po
drogach pojazdów o nacisku osi pojedynczej napędowej 8 t, 10 t, 11,5 t.
- dotychczasowe oznakowanie dróg określające maksymalny nacisk osi pojedynczej
napędowej
- wykaz zezwoleń uprawniających do poruszania się po drogach pojazdów
nienormatywnych
2. Nowe zapisy ustawy o drogach publicznych w zakresie poruszania się po drogach
pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
3. Możliwe zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi napędowej
powyżej 10 t lub 8 t.
4. Zasady wprowadzania zakazów ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku
pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t lub 8 t.

5. Nowe znaczenie znaków drogowych B-19 i E-15 i zasady ich umieszczania na drogach
6. Nowe rodzaje zezwoleń uprawniających do poruszania się po drogach pojazdów
nienormatywnych
7. Nowe zadania i uprawnienia Strażników Straży Gminnych / Miejskich i pracowników
zarządców dróg do kontroli pojazdów w zakresie nacisków osi,
8. Sposób i zasady przeprowadzania kontroli pojazdów w zakresie nacisków osi,
9. Protokół kontroli i wyniki kontroli – procedura sporządzania i dalszego postępowania
10. Uprawnienia do nakładania kar i wysokość kar
- wyłączenia z odpowiedzialności
- procedura odwoławcza
11. Dyskusja.

PRELEGENT
Specjalista w tematyce prawa transportowego, 19 lat doświadczenia pracy w urzędach
nadzoru i kontroli w zakresie przewozów drogowych i ruchu drogowego. Wieloletni
instruktor szkolący pracowników i funkcjonariuszy służb kontrolnych w kraju i za granicą z
zakresu prawa transportowego, przewozu towarów niebezpiecznych, czasu pracy kierowców.
Wykładowca i prowadzący szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego
dla kierowców i przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej.
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