
 
 
 
 

Prawo Ochrony Środowiska okiem przedsiębiorcy. Omówienie bieżących 

zmian oraz ich konsekwencji 

 19 czerwca 2019 r.

9.00          Rozpoczęcie szkolenia 
Blok I  Nowelizacja ustawy o odpadach i inne zmiany 

 •   Główne założenia nowelizacji  
•   Przegląd kluczowych zmian  

o Nowe zasady magazynowania odpadów 
o  Obowiązki dotyczące monitoringu wizyjnego (termin na realizację obowiązku, wymagania)   
o Nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów   
o Forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia 
o Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia 
o Nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy 
o Przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego 

•  Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów  
•   Obowiązkowa zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów 

o Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorstwach, które posiadają ww. zezwolenia?  
o  Jakie są sankcje za niespełnienie nowych obowiązków?  

•   Prezentacja przepisów przejściowych 
•  Dualizm prawny dotyczący zagospodarowania osadów ściekowych (ustawa o odpadach vs ustawa  
    o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) 
•  Zarys uwarunkowań prawnych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych  

 uznanie odpadu za obojętny 
 utrata statusu odpadu 
 odpad a produkt uboczny 
 gospodarowania odpadami opakowaniowymi (opłaty!)  

 

Blok II  Nowelizacja ustawy o inspekcji ochrony środowiska a prawo wodne  

 Część 1 – Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Prawa wodnego  

 Nowe obowiązki w zakresie opomiarowania zrzutu ścieków 

  Oświadczenia dotyczące opłat za usług wodne  

 Naliczanie opłat podwyższonych  

  Inne zmiany Prawa wodnego  

12.40 Obiad 

 Część 2 – Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w świetle ostatnich zmian   

 Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska  

 Przegląd nowych uprawnień kontrolnych i nadzorczych  

 Jakie uprawnienia przysługują Inspekcji Ochrony Środowiska w trakcie kontroli przedsiębiorstwa?  

  Inne zmiany 

Blok III  Wyzwania na kolejne lata  

  Wyzwania związane z gospodarka o obiegu zamkniętym  
o Retencjonowanie wody deszczowej w świetle koncepcji GOZ  
o Uwarunkowania prawne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych przez 

przedsiębiorstwa (aspekty finansowe i organizacyjne)  

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

15.30 Zakończenie szkolenia 

 


