E-72 Baza danych o odpadach w przedsiębiorstwie wodociągowo
wodociągowo-kanalizacyjnym – ewidencja odpadów,
w tym komunalnych osadów ściekowych, sprawozdania i wnioski w systemie BDO,
BDO 29 lipca 2020
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ON-LINE
10:00 – 10:05 – Wprowadzenie (Gdańska Fundacja Wody)
10:05 – 10:35 – Status
tatus prawny przedsiębiorstwa wod
wod-kan
kan w świetle przepisów dotyczących BDO (Mikołaj
Maśliński)
 istota BDO – co każdy musi wiedzieć o BDO?
 przedsiębiorstwo wod-kan
kan jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
- pojęcie wytwórcy odpadów
- kiedy przedsiębiorstwo wod
wod-kan nie jest wytwórcą odpadów?
- odpady komunalne a inne odpady
- czy przedsiębiorstwo wod
wod-kan
kan ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów?
 odpady wytwarzane w przedsiębiorstwie a odpady wytwarzane w terenie w związku ze świadczeniem
usług przez przedsiębiorstwo wod
wod-kan
10:35 – 11:05 – Odpady w przedsiębiorstwie wodkan (Agnieszka Lipniacka-Piaskowska)
 odpady z oczyszczalni ścieków
- postępowanie z komunalnymi osadami ścieków przekazywanymi do rolników w świetle
interpretacji Ministerstwa Klimatu
- postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi przekazywanymi innym podmiotom
 odpady z przepompowni ścieków
- charakter odpadów z czyszczenia kanalizacji w świetle interpretacji Ministerstwa Klimatu
 odpady na stacji uzdatniania wody
- odpady z bieżącej działalności stacji
- odpady powstałe w związki z wymianą złoża filtracyjnego
 biuro zakładu
- odpady komunalne
- drobna elektronika
 warsztat dla samochodów
mochodów specjalistycznych
- przepracowane oleje, opony i inne odpady powstałe w warsztacie
 odpady wytwarzane w związku z us
usuwaniem awarii lub realizacją inwestycji
- gleba i gruz - czy można legalnie wykorzystać odpady powstały w związku z usuwaniem awarii?
11:-05 - 11:35 Wpis do rejestru BDO (Łukasz Pawlak)
 Wzorcowy zakres wpisu przedsiębiorstwa wodkan – miejsca prowadzenia działalności i działy objęte
wpisem do BDO
 Wniosek aktualizacyjny
- praktyczne uwagi do wniosku aktualizacyjnego
 Sprawozdania składane przez przedsiębiorstwa wodkan
- czy każde przedsiębiorstwo wodkan składa sprawozdanie?
- termin na złożenie sprawozdania
- sposób na składanie sprawozdań
 Najczęstsze błędy w BDO z punktu widz
widzenia Urzędu Marszałkowskiego
10 minut przerwy
11:45 - 12:30 Karty
arty przekazania odpadów i ka
karty
ty ewidencji odpadów z punktu widzenia przedsiębiorstw wodwod
kan (Mikołaj Maśliński)
 Karta przekazania odpadów i inne dokumenty ewidencji odpadów
 Przekazujący | Transportujący | Przejmujący – kto to jest i jakie mają uprawnienia
 Zasady prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku:
- wytwarzania odpadów w miejscu prowadzenia działalności
- przekazywania komunalnych osadów ściekowych do zastosowania w roln
rolnictwie
ictwie
- wytwarzania odpadów w związku zze świadczeniem usług
 okres przejściowy – papierowa ewidencja odpadów
Sesja pytań i odpowiedzi (12:30 – 113:15)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

