
 

 

 

                                                             Program szkolenia 

 

 

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.30 - Sala konferencyjna w Hotelu AGAT w Łodzi. 

Blok I – Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 3h lekcyjnych)  

Część I –Nowelizacja ustawy o odpadach (1,5 h) 

• Główne założenia nowelizacji  

• Przegląd kluczowych zmian  

o Nowe zasady magazynowania odpadów 
o Obowiązki dotyczące monitoringu wizyjnego (termin na realizację obowiązku, wymagania)   
o Nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów   
o Forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia 
o Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia 
o Nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy 
o Przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego 

• Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów  

• Mapa drogowa do przygotowania wniosku o zmianę zezwolenia / pozwolenia  

o Jakie zezwolenia i pozwolenia są objęte nowymi przepisami?  
o Jakie obowiązki ciążą na podmiotach, które posiadają ww. zezwolenia?  
o Jakie obowiązki ciąża na prowadzących instalacje, dla których wydano pozwolenie zintegrowane? 
o Jakie są sankcje za niespełnienie nowych obowiązków?  
o Kiedy i jakie działania należy podjąć w celu dostosowania dotychczasowego zezwolenia / pozwolenia? 
o Jaka dokumentacja powinna być dołączona do wniosku o zmianę zezwolenia / pozwolenia?  

 

Część II - Nowelizacja ustawy o inspekcji ochrony środowiska (1 h) 

• Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska  
• Przegląd nowych uprawnień kontrolnych i nadzorczych  
• Inne zmiany 
 

Część III – Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (0,5h) 

• Aktualny stan prac legislacyjnych  
• Prezentacja założeń nowelizacji  

o Wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
o Zmiany dot. przetargów na odbiór oraz na zagospodarowanie odpadów 
o Zmiany dot. selektywnej zbiórki opadów, w tym bioodpadów 
o Zmiany dot. ustalania stawki opłaty za odbiór odpadów  

 

Blok II – Inne zmiany istotne z punktu widzenia podmiotów działających na rynku gospodarowania odpadami (2h) 

 

Opłata za składowanie odpadów w świetle aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  

• nowe stawki opłat 
• warunki obniżenia opłaty za składowanie odpadów o kodzie 19 05 99 
• zasady badania próbek składowanych odpadów i podmioty uprawnione do dokonywania badań 
• kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, a wysokość opłat za składowanie odpadów komunalnych 
• narzędzia prawne służące zwiększaniu poziomów recyklingu  
 

Skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców  

• zmiany dotyczące rejestru działalności regulowanej  
• zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności – uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
• ponowny wpis do rejestru 
• konsekwencje nieosiągnięcia poziomów recyklingu przez odbierającego odpady 
 

Skutki prawne wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów  

o główne zasady transportu odpadów 
o wymagana dokumentacja 
o oznakowanie środków transportu 
o nowe uregulowania przewozu odpadów niebezpiecznych 

 

Blok III – Wyzwania na kolejne lata (0,5h) 

• Gospodarka o obiegu zamkniętym  

o istota GOZ 
o perspektywa zmian  
o Idea „Regionalnego Centrum Recyklingu” 
o case study  

 

• Pytania do prowadzącego 


