Prowadzenie działalności związanej
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem zmian
wchodzących w życie w 2018 roku. Obowiązki
sprawozdawcze podmiotów korzystających ze
środowiska w przypadku emisji ze środków
transportu; Beata Fatyga
Program:
1. Podstawowe definicje i zasady w zakresie gospodarki
odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi.
2. Obowiązki transportujących odpady ze szczególnym
uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2018 roku:
- obowiązki ewidencyjne
- obowiązek uzyskania wpisu w rejestrze podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami,
- wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla
transportu odpadów.

3. Obowiązki prowadzących Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych:
- zezwolenie na zbieranie odpadów,
- wymagane prawem rodzaje odpadów zbieranych w PSZOK,
- ewidencja odpadów,
- weryfikacja przyjmowanych odpadów,
- roczne sprawozdanie podmiotu prowadzącego PSZOK
przekazywane do gminy
- sporządzanie zbiorczego zestawienia o rodzajach i ilości
wytworzonych, zebranych odpadów,
- formularz przyjęcia metali
- przekazywanie odpadów do zagospodarowania-przeniesienie
odpowiedzialności za odpady,
- wymagania bhp.

4. Obowiązek posiadania wpisu w rejestrze podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami prowadzonym przez
marszałka województwa, o którym mowa w art. 49
ustawie o odpadach (kto podlega wpisowi z urzędu,
a kto na wniosek).
Omówienie zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13
grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego,
formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru.

Wykładowcy:
Beata Fatyga
Główny specjalista
w Departamencie Ochrony
Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego. Od wielu
lat zajmuje się gospodarką
odpadami, weryfikuje
przedkładane przez organy
gmin sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami
komunalnymi. Opracowuje
decyzje administracyjne
z zakresu gospodarki
odpadami, przeprowadza
kontrole podmiotów.
Zajmuje się także
Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami.

Termin i miejsce:
22 lutego 2018 r. (Cz),
godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")

Cena:
250 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie
elektroniczne
wymaga
potwierdzenia przez
BETAKOM

5. Elementy corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi sporządzanej przez organy gmin.
4. Kary administracyjne w gospodarce odpadami
5. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających
ze środowiska w przypadku emisji ze środków
transportu:
- wykaz dotyczący zakresu korzystania ze środowiska składny do
marszałka województwa,
- sporządzanie raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych
substancji wprowadzanych do powietrza i przesłanie go do
Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami podstawowe informacje (kto jest obowiązany do sporządzenia
raportu, jakie dane raportujemy, sposób rejestracji w KOBIZE,
wypełnianie raportu).

Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnej
prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi
przykładami oraz wątpliwościami uczestników. Szkolenie
obejmuje ćwiczenia praktyczne m.in. wypełnianie KPO
i KEO, wypełnianie sprawozdań, sporządzanie wykazów
w zakresie korzystania ze środowiska i raportowanie do
KOBIZE.

