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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 

„SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN  

W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  GMINACH  ORAZ USTAWIE O ODPADACH  

(ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach)”  

realizowanego w ramach projektu pn. 

„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska - szkolenia dla pracowników JST” 

od godz. 

8.30 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / SERWIS KAWOWY* 

9.00 OTWARCIE SZKOLENIA  

9.00-15.00 

1. Obowiązki gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych  

(w ramach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni)  - zmiana podmiotu 

zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków nałożonych na spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali. 

2. Ograniczenia w odbiorze bioodpadów, akty prawa miejscowego, w tym regulamin 

utrzymania czystości i porządku, szczegółowy zakres świadczenia usług. 

3. Realizacja zadań przez związki międzygminne – utworzenie związku, sposób 

przekazania i realizacji zadań. 

4. Umowy na odbiór odpadów i jej kontrola – konieczność dostosowania umów do 

wymogów aktów prawa miejscowego, kontrola tych umów, procedura 

dostosowania do prawa miejscowego. 

5. Warunki i częstotliwość odbierania odpadów. 

6. Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych – możliwość dołączenia do 

systemu, przepisy przejściowe. 

7. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym  

w szczególności metoda „od zużytej wody”, górne lity stawek opłaty. 

8. Domki letniskowe w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasady 

rozliczania opłaty. 

9. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożenie deklaracji, 

zmiana deklaracji. 

10. Możliwości dopłacania przez gminy do systemu – uwarunkowania prawne. 

11. Obowiązki sprawozdawcze. 

12. Przepisy sankcyjne. 

13. Analiza zmian w ustawie o odpadach. 

14. Analiza przepisów przejściowych. 

15. Dyskusja, pytania i odpowiedzi. 

godz. 15.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA / LUNCH 

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 

http://www.bzura.pl/

