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Magazynowanie odpadów - wymagania prawne
od 1 stycznia 2021 r. - 3 godz. online
9 grudnia 2021 r. ONLINE
1 stycznia 2021 weszło w życie rozporządzenie MK w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
określające szczegółowe zasady magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, oraz katalog zwolnień
(całkowitych lub częściowych) z obowiązków ich stosowania.
Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców przygotowujących miejsca magazynowania odpadów do wymogów
nowego rozporządzenia oraz do urzędników wydających decyzje odpadowe (starostowie, marszałkowie, RDOŚ) oraz
do WIOŚ, której organy będą weryfikować zgodność sposobu magazynowania z treścią decyzji/wniosku o jej
wydanie.

Program szkolenia:
1. Rodzaje decyzji w prawie odpadowym
2. Magazynowanie odpadów - pojęcie i terminy
3. Magazynowanie odpadów a magazynowanie przeciwpożarowe odpadów
4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
Kiedy wchodzi w życie? Kogo dotyczy?
5. Wyłączenia od obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia
Wyłączenia podmiotowe
wyłączenia dla rodzajów odpadów
Wyłączenia dla miejsc magazynowania określonych odrębnymi przepisami
Wyłączenia na wytwórców odpadów
6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców wyłączonych (§ 4 ust. 1)
Czy wytwórcy wyłączeni są rzeczywiście zwolnieni z obowiązków etykietowania i oznaczania miejsc magazynowania?
7. Zasady magazynowania odpadów dla pozostałych magazynujących
Miejsce magazynowania, w tym zwolnienia od obowiązków
Magazynowanie z rozporządzenia a magazynowanie określone w posiadanej decyzji
Sposób magazynowania
Magazynowanie i przesypywanie odpadów a zasady BHP (pojęcie „bezpośredniego sąsiedztwa”)
Oznaczenie odpadów kodami
Magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości zapachowe
8. Etykietowanie odpadów niebezpiecznych
Zasady etykietowania odpadów niebezpiecznych - od kiedy?
kogo dotyczy obowiązek etykietowania?
Czy sumuje się odpady niebezpieczne z różnych miejsc prowadzenia działalności?
Wzór etykiety i sposób jej wypełniania
Etykieta a przesypywanie lub przelewanie
Etykieta opadów a etykieta opakowań zbiorczych.
Etykieta odpadów niebezpiecznych a tajemnica przedsiębiorstwa
9. Jak określić magazynowanie odpadów w decyzji?
10. Przepisy dostosowawcze - od kiedy i dla jakich decyzji stosujemy przepisy nowego rozporządzenia?

Wykładowca:
Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko
oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych
a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy
wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.

Harmonogram:
08:45 - 09:00
09:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:00

Logowanie
Szkolenie
Przerwa
Szkolenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: MW@WLR.COM.PL lub faksem: 22 623 82 25

Magazynowanie odpadów - wymagania prawne od 1 stycznia 2021 r. - 3 godz. online
9 grudnia 2021 r. ONLINE
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

Nazwa, adres NIP firmy:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika

PDF na Uwagi:

adres e-mail: …………………………………………………
Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Cena uczestnictwa
350 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty należy dokonać na konto podane na
dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może
wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie
z terminem płatności podanym na fakturze proforma. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro
forma. Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie
mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego. W
przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie
prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W przypadku
finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza
zgłoszeniowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie z ustawą z dnia
18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW
Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :
w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia
11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)

w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od
towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. z 2013 r.
poz. 1722 z późn. zm.)

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, tel.: 22 623 82 23, fax: 22 623 82 25
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