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„KONTRREWOLUCJA ŚMIECIOWA” – JAK WDRAŻAĆ NAJNOWSZE
ZMIANY USTAW REGULUJĄCYCH SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI?
SZKOLENIE:

TERMIN: 20 WRZEŚNIA 2019 R. (SPOTKANIE 10.00 – 15.00)
MIEJSCE: WARSZAWA, AS-BUD, AL. JEROZOLIMSKIE 81, SALA NR 2 (XV PIĘTRO)

PROWADZĄCY:

– adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej oraz
kierownik Zespołu Opracowania Kierunków Zmian Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Biurze Gospodarki Odpadami Urzędu
m.st. Warszawy. Były zastępca przewodniczącego zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”. Doradca i szkoleniowiec samorządowy. Ekspert specjalizujący się w systemach zarządzania i finansowania gospodarki
odpadami komunalnymi. Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Praktyk-wizjoner nowego ładu
odpadowego zgodnego z pakietem nowych dyrektyw odpadowych UE.
DR MAREK GOLEŃ

Szkolenie przeznaczone jest dla najwyższej i średniej kadry kierowniczej (w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów
oraz radnych) urzędów miast i gmin odpowiedzialnej za organizowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w tym przede wszystkim za przygotowywanie projektów uchwał. Celem szkolenia jest omówienie
wpływu na gminne systemy kluczowych zmian w przepisach regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi w
związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw.

UWAGA !!!
W materiałach szkoleniowych otrzymacie Państwo teksty jednolite ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz ustawy o odpadach uwzględniające najnowsze zmiany w trybie rejestracji zmian (w materiale
widoczne będą tylko realne zmiany łącznie z tymi przepisami, które są uchylane), aktualne projekty rozporządzeń
do nowych regulacji ustawowych oraz wzory niektórych dokumentów niezbędnych przy wdrażaniu zmian.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Systemowe wady i zalety zniesienia regionalizacji odpadów komunalnych i przekształcenia
RIPOKów w instalacje komunalne
- gdzie zagospodarować odpady;
- czy tworzyć mniejsze własne zakłady;
- co i jak powinny przetwarzać?
2. Konsekwencje zmian w nomenklaturze i kodyfikacji niektórych frakcji odpadów
- jakie frakcje zbierać selektywnie;
- czym dokładnie będą bioodpady;
- odpady zmieszane czy resztkowe?
3. Przedstawienie obowiązków i zakresów zmian w uchwałach regulujących gminne systemy
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem zmian w regulaminie
utrzymania czystości i porządku w gminie
- które uchwały trzeba aktualizować;
- w jakim terminie;
- w jakim zakresie;
- jak definiować przepisy miejscowe, by zrealizować nowe zadania gminy?
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4. Zarys potencjalnych sporów interpretacyjnych w zakresie obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych u źródła wraz z propozycjami możliwości egzekucji
obowiązku
- czy nowe prawo rzeczywiście nakłada obowiązek segregacji;
- jak ją egzekwować;
- jak korzystać z delegacji ustawowej do definiowania standardów segregacji?
5. Propozycje metod przełamania problemu odpowiedzialności zbiorowej za wynik segregacji
odpadów w zabudowie wielorodzinnej
- czy możliwe jest przełamanie odpowiedzialności zbiorowej za wynik segregacji w
budynkach wielorodzinnych;
- jak karać za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji pojedyncze gospodarstwa
domowe zamiast całych budynków;
- jak identyfikować strumień odpadów od poszczególnych gospodarstw domowych?
6. Ekonomiczne skutki zmian w zakresie władztwa gminy nad odpadami komunalnymi
wytwarzanymi na nieruchomościach niezamieszkałych oraz w zakresie ustanowienia
maksymalnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych
- jak wysokie opłaty można zastosować dla nieruchomości niezamieszkałych;
- czy można zastosować inne metody naliczania opłat niż wielkość pojemnika;
- czy gmina nadal powinna zagospodarowywać odpady z nieruchomości
niezamieszkałych;
- jakie skutki może mieć decyzja zarówno o utrzymaniu jak i rezygnacji z władztwa nad
odpadami z nieruchomości niezamieszkałych?
7. Nowe regulacje w zakresie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych wraz z obowiązkowymi zakresami umów zawieranych w wyniku ich
rozstrzygania
- jak planować koszty przetargów w sytuacji niepewności władztwa nad odpadami z
nieruchomości niezamieszkałych;
- czy można łączyć odbieranie i zagospodarowanie w jednym przetargu;
- jakie są nowe obowiązkowe treści umów gmin z przedsiębiorcami?
8. Analiza obowiązku ustanowienia zwolnień przedmiotowych w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za stosowanie przydomowych kompostowników przez właścicieli
domów jednorodzinnych wraz z propozycjami systemu kontroli
- jak ustalać wysokość zwolnienia;
- jaki ustanowić system kontroli stosowania kompostowników;
- jak uniknąć pozornych działań właścicieli nieruchomości w celu uzyskania
zwolnienia?
9. Omówienie zmian w zakresie nowych celów dotyczących recyklingu odpadów komunalnych
z art. 3b ucpg wraz z przedstawieniem innowacyjnych możliwości osiągnięcia nowych celów
- jak obliczyć normatyw tonażowy recyklingu jako cel do osiągnięcia dla danej gminy;
- czy osiągnięcie nowych celów recyklingu z art. 3b jest w ogóle możliwe;
- jakie metody recyklingu mogą nie być uznane;
- jak układać długookresową politykę realizacji celów znowelizowanej dyrektywy
ramowej – recykling 65% masy ogólnej odpadów komunalnych w 2035 r.?
10. Indywidualne konsultacje w zakresie skutków systemowych zmian w ustawach dla
konkretnych gmin
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KOSZT: 490 zł* (bez lunchu: 475 zł*)
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, jednorazową przerwę kawową, lunch)

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 441 zł*, (bez lunchu: 426 zł*)
KOSZT DLA PRENUMERATORÓW TRZECH TYTUŁÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych…”, „Kazusu Podatkowego”,
„Procedur Administracyjnych i Podatkowych”: 417 zł* (bez lunchu: 402 zł*)
KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Kazusu Podatkowego” i „Procedur Administracyjnych
i Podatkowych”: 466 zł* (bez lunchu: 451 zł*)
(* Cena dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%)

K AR T A ZG Ł O S ZE N IA UC ZE S T N I C T W A W S ZK O L E NI U
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia.

NABYWCA:

ODBIORCA:

Nazwa instytucji: ……...………………………………….

Nazwa instytucji: ..…………………….………………...

………………………………………………………………

………………………………………………….……….….

Adres: .……………………………………………………..

Adres: .…………………………………………..….……..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Telefon:.…………..…………Fax:……….………………

Telefon:………………………Fax:………………..……..

E-mail:………….………………………….………………

E-mail:……………………………………………………..

ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU: IS
20 WRZEŚNIA 2019 R. w WARSZAWIE – ODPADY KOMUNALNE

LP.

IMIĘ I NAZWISKO
(DRUKOWANYMI LITERAMI)

STANOWISKO

WYDZIAŁ

OPŁATA ZA
1 OSOBĘ

1.
2.
3.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail.
Prosimy o wystawienie faktur(y) VAT.

RAZEM:

….....................................
Kierownik Jednostki
Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami.

….....................................
Kierownik Jednostki

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ :
faxem: (22)310-27-07, (22)517-77-07,
e-mailem: kontakt@taxpress.com.pl
na adres firmy: Wydawnictwo Taxpress s.c.
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
04-028 Warszawa
PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!!
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od
zaległych wpłat.

