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Uprzejmie informujemy, 
że organizujemy stacjonarnie

w WARSZAWIE
szkolenie na następujący temat:

GOSPODARKA ODPADAMI 
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN

Najnowsze przepisy dotyczące gospodarowania odpadami z uwzględnieniem 
zmian wynikających z ustawy z 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony 
środowiska i ustawy o odpadach

W ramach szkolenia zostaną omówione także przepisy przejściowe i terminy 
wejścia w życie nowych lub zmienionych przepisów.

►  W zakresie ustawy o odpadach zmiany 
dotyczą w szczególności:
• rozszerzenia wyłączeń z monitoringu 

wizyjnego i uprawnień WIOŚ
• dopuszczalnego maksymalnego czasu 

magazynowania odpadów
• dopuszczalnej ilości magazynowanych 

odpadów w przypadku zbierającego 
odpady 

• zakresu kontroli WIOŚ przed wydaniem 
zezwolenia i skutków tej kontroli

• zasad odpowiedzialności 
wykroczeniowej i administracyjnej 
(administracyjne kary pieniężne)

• skrócenie czasu na podjęcie działalności 
po uzyskaniu zezwolenia.

Zmiany zostaną przedstawione  
w kontekście dotychczas obowiązujących 
przepisów dotyczących obowiązków  
w zakresie gospodarowania odpadami: 

• odpowiedzialność za gospodarowanie 
odpadami i możliwość przeniesienia tej 
odpowiedzialności na inny podmiot

• wymagania w zakresie magazynowania 
odpadów, w tym wynikające  
z rozporządzenia

• prowadzenie monitoringu wizyjnego
• uzyskiwanie i obowiązywanie 

dotychczasowych zezwoleń na 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 
z uwzględnieniem tzw. przepisów 
Covidowych

• podstawowe obowiązki posiadaczy 
odpadów (wpis do rejestru, ewidencja 
odpadów i sprawozdania)

►  W zakresie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zmiany 
obejmują w szczególności:
• wprowadzenie obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w 
stosunku do wytwórców tych odpadów

• możliwość indywidualnego 
rozliczania lokatorów - indywidualne 
oznakowanie pojemników lub worków, 
składanie deklaracji i uiszczanie 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

• przejmowanie obowiązków gmin przez 
związek metropolitarny

• ułatwienia dla gmin: zgłaszanie 
lokalizacji miejsca gromadzenia 
odpadów, zmniejszenie częstotliwości 
odbierania odpadów, ograniczenie ilości 
przyjmowanych odpadów, zezwolenie 
na odstępstwo od selektywnego 
zbierania odpadów, możliwość 
weryfikowania informacji podanych  
w deklaracji

• realizowanie obowiązków przez 
właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy poprzez 
indywidualne umowy i w ramach 
systemu zorganizowanego przez gminę, 
wyłączanie się z tego systemu

• nieruchomości z domkami 
letniskowymi i rekreacyjne - systemy 
opłat

• stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w tym 
zmiany dot. opłat od nieruchomości 
niezamieszkałych i metoda od ilości 
zużytej wody

• formalnoprawne uregulowanie 
dopłacania przez gminę do systemu 
gospodarowania odpadami ze środków 
własnych

• zakres kontroli prowadzonej przez 
gminę,

• przepisy sankcyjne.
Zmiany dotyczące gospodarowania 
odpadami komunalnymi będą omówione  
w kontekście dotychczasowych  obowiązków 
właścicieli nieruchomości i kompetencji 
gmin. 
►  Metodyka szkolenia:  wykład, 

prezentacja  multimedialna, pytania 
oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji 
przedstawianych przez uczestników 
szkolenia.



Należność za:

 • Uczestnictwo z mat. szkoleniowymi –

    (materiały autorstwa wykładowcy)

Szkolenie finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.
W czasie szkolenia przewidziany jest serwis kawowy oraz lunch. 

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby). 
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10.00

Oświadczamy że szkolenie finansowane jest w 100 % ze środków publicznych 
Oświadczamy że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel.)  
przez PUC „KONSPEKT”w Wałbrzychu w celu przesyłania informacji o szkoleniach i w zakresie niezbędnym  
do realizacji usługi szkoleniowej.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4, 
tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82, e-mail: konspekt@konspekt.com.pl; szkolenia@konspekt.com.pl www.konspekt.com.pl

 Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni 
wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach „Prawo i Środowisko”, „Odpady” i in., artykułów do publikacji 
elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca 
zbiorowa „Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. 
J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na 
studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego). 

czytelnypodpis 

Santander Bank Polska S.A.

Szkolenie nr 13/21 w dniu 24 września 2021r.
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47; sala konferencyjna – 203

SZKOLENIEZ WYKORZYSTANIEMTECHNIKAUDIOWIZUALNYCH

590 zł netto + 23% VAT 

Dane do faktury

Organizacja szkoleń z zastosowaniem obowiązujących procedur sanitarnych.

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe: 

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540 (podając na przelewie nr szkolenia), 
bądź gotówką w dniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.
Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.


