
GOSPODARKA  ODPADAMI PO ZMIANACH
WPROWADZONYCH NOWELIZACJĄ USTAWY
O ODPADACH Z 20 LIPCA 2018 R.
21 maja 2019 r. w Gdańsku

System gospodarowania odpadami podlega w ostatnim czasie dynamicznym zmianom 
wynikającym z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane podmiotom działającym na rynku odpadowym, 
przygotowaliśmy unikatowe szkolenie, na temat aktualnego stanu prawnego oraz przekazującego 
praktyczne wskazówki z zakresu procedur administracyjnych związanych z gospodarką odpadami 
i przygotowaniem operatów przeciwpożarowych.

Prowadzący szkolenie: 

Michał Behnke – radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych CIC Pikor, Behnke, Dmoch, 

Fryzowski sp. p. w Gdyni, specjalizuje się w zagadnieniach zagospodarowania przestrzennego, 

obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego oraz szeroko rozumianego prawa ochrony 

środowiska. Autor wielu publikacji i trener z zakresu prawa administracyjnego i procedur 

administracyjnych.

Aleksandra Tracz-Gburzyńska - inżynier bezpieczeństwa pożarowego.

Ewa Stobnicka – pracownik Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego.

SZKOLENIE



INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Cena szkolenia wynosi 600 zł + 23% VAT* i obejmuje:

• materiały szkoleniowe
• serwis kawowy

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku w Sali Szkoleniowej Centrum 
Badawczo–Rozwojowego firmy ASE przy ul. Narwickiej 6.

* Dla instytucji zaświadczających, że koszt udziału w szkoleniu
będzie sfinansowany ze środków publicznych (w całości bądź 
minimum w 70%) obowiązuje cena netto.

• Wprowadzenie - zakres zmian i spodziewane rozporządzenia wykonawcze

• Zmiany w zakresie prowadzenia procesu magazynowania odpadów

• Tytuł prawny do nieruchomości, na których ma być prowadzone 

gospodarowanie odpadami

• Wymagania wobec obiektów przeznaczonych do zbierania, magazynowania 

lub przetwarzania odpadów

• Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

• Operat  przeciwpożarowy

• Kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub miejsc magazynowania 

odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów            

lub zbieranie odpadów

• Zmiany dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami oraz obowiązki 

dostosowawcze dotyczące tych decyzji

• Zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia co do prawidłowości 

dotychczasowego gospodarowania odpadami

• Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza 

odpadów

• Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie wymagań              

gospodarki odpadami

ORGANIZATOR SZKOLENIA:  
Akademia Bezpieczeństwa ASE 
tel:   +48 58 520 77 39
mob: +48  601 480 291
fax:   +48 58 346 43 44
mail:  szkolenia@ase.com.pl
www.akademiabezpieczenstwa.com

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy wypełnić dołączony 
formularz a następnie wysłać faksem na numer : 58 346 
43 44 lub skan mailem na adres: szkolenia@ase.com.pl.

Firma ASE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania 
szkolenia oraz zmiany wykładowców.
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