Szkolenie: Zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Termin: 24 listopada 2011 r., Sopot, Urząd Miasta Sopotu
Prowadzenie:
dr inż. Bolesław Maksymowicz (członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, autor i konsultant naukowy
licznych opracowań i referatów z zakresu przedmiotu szkolenia)
OPIS SZKOLENIA
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) wprowadza nowe obowiązkowe zadania własne
do zrealizowania przez samorządy wojewódzkie i gminne oraz zmienia zasady tworzenia systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi i zarządzania tym systemem w zakresie:
• planowania (prawnych instrumentów planistycznych),
• stanowienia prawa miejscowego (prawnych instrumentów legislacyjnych),
• wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

•

nieruchomości i wyboru przedsiębiorców do prowadzenia tej działalności na terenie gminy
(prawnych instrumentów reglamentacyjnych),
określania wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pobierania i

•
•

dysponowania tymi opłatami (prawnych instrumentów ekonomicznych),
sprawozdawczości (prawnych instrumentów kontrolnych),
sankcji (prawnych instrumentów sankcyjnych),

przy czym ww. ustawa:
• nakłada na gminę/związek międzygminny odpowiedzialność za realizację wszystkich celów i zadań

•

dając im w posiadanie odpady komunalne wytworzone na „nieruchomościach, na których
zamieszkują mieszkańcy gminy” i opłaty na ich zagospodarowanie (z mocy ustawy) oraz daje
uprawnienie radzie gminy do przejęcia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, w
posiadanie odpadów komunalnych wytworzonych na „nieruchomościach, na których nie zamieszkują
mieszkańcy gminy, a powstają odpady komunalne” wraz z opłatami na ich zagospodarowanie,
wprowadza defnicję regionalnego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i zobowiązuje

•

gminę lub związek międzygminny do budowy, utrzymania i eksploatacji tego zakładu na określonych
zasadach,
defniuje szereg nowych pojęć dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedmiotem szkolenia jest omówienie wymienionych wyżej i innych zmian wprowadzonych głównie do
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. r. o odpadach, projektów rozporządzeń (dostępnych w dniu szkolenia) ze wskazaniem;
• priorytetów i kolejności działań,
• zasad tworzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zarządzania tym
systemem.
Materiały:
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały w formie elektronicznej (zapisane na płycie CD)

PROGRAM SZKOLENIA
„Zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”
Sopot, 24.11. 2011 r.
Urząd Miasta Sopotu, sala nr 39, I p.
1. CELE I ZADANIA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI:
•
harmonogram ogólny wdrażania zmian,
10:00 – 11:00

•

pojęcie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

•

ustawowe cele do osiągnięcia przez system gospodarowania odpadami komunalnymi,

•

ustawowe obowiązkowe zadania własne gmin.

2. ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 1 LIPCA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
(Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897.) do:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
3) innych ustaw
w zakresie opracowania, wdrożenia i zarządzania nowym systemem gospodarowania odpadami
11:00 – 13:30

komunalnymi, w tym prawnych instrumentów:
•
planistycznych (planów gospodarki odpadami),
•

legislacyjnych (aktów prawa miejscowego) na poziomie województwa i gminy

•

reglamentacyjnych (zezwoleń, rejestrów działalności kontrolowanej oraz zasad wyboru
przedsiębiorców do realizacji zadań związanych instrumentów gospodarowaniem

•

odpadami komunalnymi),
ekonomicznych (opłaty),

•

kontrolnych (ewidencji, informacji, sprawozdań, baz danych),

•

sankcyjnych (kary pieniężne, mandaty karne, opłaty sanacyjne, kary grzywny i kary
aresztu).

13:30 – 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 14:30

3. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO WW. USTAW

14:30 – 15:30

15:00
*

4. INFORMACJA O PROJEKCIE NOWEJ USTAWY O ODPADACH* ORAZ PROPOZYCJA ZMIAN
ZAWARTYCH W TYM PROJEKCIE.
Zakończenie szkolenia

stanowiącej transpozycję do prawa polskiego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

Uwaga: istnieje możliwość przesłanie pytania dotyczącego nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach na adres mailowy: biuro@ekostarteg.pl. Odpowiedź zostanie udzielona podczas
szkolenia.

