Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
(załącznik nr 2 do umowy)
PROGRAM SZKOLENIA
pn.: „GOSPODARKA ODPADAMI W OCENACH ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘĆ”
I.

DZIEŃ 1 (28.09.2017 r.)

8.30-10.00




Ustalanie warunków realizacji przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem
i zbieraniem odpadów oraz towarzyszącym tym procesom magazynowaniem odpadów
–
zagadnienia
związane
z
praktyką
oraz
wydawaniem
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Omówienie podstawowych pojęć wynikających z ustawa o odpadach (Dz.U.2016.1987
ze zm.) w tym definicji odpadów oraz pochodnych definicji odpadów, odzysk,
unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów itp.
 definicje: przygotowanie do ponownego użycia, utrata statusu odpadów,
produkt uboczny, prawa i obowiązki pośrednika w obrocie odpadami
i sprzedawcy odpadów, przetwarzanie odpadów - omówienie przykładów
zastosowań w praktyce;
 gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów, zasady prowadzenia
i rola gospodarki w obiegu zamkniętym,

10.00-10.15 przerwa kawowa
10.15-11.45


Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji
w gospodarce odpadami – nowe definicje.
- zasady korzystania z instrumentu prawnego klasyfikującego część materiałów i
substancji jako produkt uboczny.
- utrata statusu odpadów – kryteria określające kiedy odpad przestaje być odpadem,
praktyczne stosowanie przepisów prawa krajowego i UE.
- zmiana statusu odpadów z niebezpiecznych na inne w świetle zapisów rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1601).

11.45-12.15 obiad
12.15-13.30



Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: zasady
postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów; warunki prowadzenia procesów;
klasyfikacja procesów;
Termiczne przekształcenie odpadów (w tym odpadów medycznych)
 definicje spalania i współspalania odpadów.
 Warunki prowadzenia procesów spalania w świetle obowiązujących przepisów
w kontekście przykładowych instalacji: pirolizy opon, tworzyw sztucznych itp.

13.30-13.45 przerwa kawowa

13.45-14.45




II.

Procedura usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
z nieruchomości lub magazynowania z nieruchomości którymi włada gmina –
właściwość regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 ze zm.).
 Termin usunięcia odpadów, rodzaj odpadów i sposób usunięcia odpadów.
 Moc wiążąca decyzji i jej egzekucja administracyjna.
Wydawanie zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie, transport odpadów
oraz procedura „zmiany”/aktualizacji decyzji środowiskowej wydanej na podstawie
„starych” przepisów.
DZIEŃ II (29.09.2017 R.)

10.00-15.00 wyjazd terenowy 14 uczestników szkolenia do Spalarni Odpadów
Komunalnych w Białymstoku i Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w
Hryniewiczach.

