Gospodarowanie odpadami w gminie, Wykładowca:
urzędzie gminy oraz jednostkach
Anna Panekgminnych; Anna Panek-Kisała
Kisała
Program:

-

1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Termin i miejsce:

a) analiza gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
w świetle wymagań prawnych
- zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
- sposób odbierania odpadów w gminie i rodzaje tych odpadów na
przykładach podawanych przez uczestników
- najczęściej występujące nieścisłości w SIWZ i umowach na
odbieranie odpadów
- kwalifikowanie odpadów komunalnych
- odbieranie odpadów problemowych (w tym: opony
wielkoformatowe, folie po kiszonkach, części samochodowe)
b) zasady funkcjonowania PSZOK - zbieranie odpadów
za dodatkową odpłatnością
c)prowadzenie ewidencji odpadów komunalnych przez gminę
i podmiot odbierający oraz zbierający odpady
d) zbieranie odpadów komunalnych przez punkty skupu złomu
i innych surowców wtórnych
e) zasady wykorzystania odpadów komunalnych przez gminę
(kiedy niezbędne są zezwolenia)

2. Jakie odpady wytwarzane są w Urzędzie Gminy
- jak je kwalifikować
- zasady prowadzenia ewidencji odpadów
- kiedy niezbędny jest wpis do BDO

3. Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów
z oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody
- zagospodarowanie osadów ściekowych
- rodzaje odpadów wytwarzanych w oczyszczalniach i stacji
uzdatniania wody
- zakazy i nakazy
- magazynowanie odpadów

4. Wytwarzanie odpadów w innych placówkach gminy
(analiza przykładów podawanych przez uczestników)
- jakie odpady mogą zostać wytworzone
- kto powinien uzyskać wpis do BDO
- kto prowadzi ewidencję odpadów

10 kwietnia 2019 r. (Śr),
godz. 10:00, w Rzeszowie,
ul. Grottgera 10, sala 317
(PSS "Społem")

Cena:

200 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. Zasady magazynowania i zagospodarowania odpadów
w PSZOK
6. Hierarchia postępowania z odpadami - konieczność
wprowadzania
7. Zapobieganie powstawaniu odpadów
- kiedy mamy z nim do czynienia
- na co zwracać uwagę
- kiedy produkt staje się odpadem

8. Planowane zmiany w gospodarce odpadami
komunalnymi
9. Analiza i porównanie sposobów zagospodarowania
odpadów

