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HARMONOGRAM 

Panel 1 – Obowiązki wobec przepisów prawa ochrony środowiska, w tym wymagane 

pozwolenia i zgłoszenia 

9.00 – 9.10 Powitanie uczestników szkolenia - ogólne przedstawienie celu i zakresu 

 

9.10 – 11.25 a)wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

- źródła emisji zanieczyszczeń 

- Kiedy wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie 

b)gospodarka wodno-ściekowa- pozwolenia wodnoprawne 

- wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 

- pobór wód 

- wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji 

c)wytwarzanie odpadów 

d) CRO - Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony 

Przeciwpożarowej 
 

11.25 – 11.40 Dyskusja 

 

11.40 – 11.55 Przerwa kawowa 

Panel 2 - Gospodarka odpadami – system ewidencji i sprawozdawczości 

11.55 – 13.25 a) podstawy prawne 

b) zasady prawidłowego prowadzenia Kart przekazania odpadów 

c) zasady prawidłowego prowadzenia Kart ewidencji odpadu 

d) zbiorcze zestawienie odpadów 

e) najczęściej wytwarzane odpady na terenie obiektów wielkopowierzchniowych 

f) wytwarzane odpady przez najemców, obowiązki najemców w zakresie zbierania 

odpadów 

g) zasady magazynowania odpadów 

 

EKONOMICZNE ASPEKTY Gospodarki odpadami – CASE STUDY 

CEGIO – możliwości – aplikacja CEGIO 

BROKER 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 

KONCEPCJA GOSPODARKI ODPADAMI 

 

13.25 – 13.40 Dyskusja 

13.40 – 14.20 Przerwa/lunch 

Panel 3 - Opłaty za korzystania ze środowiska 

14.20 – 15.50 a) podstawy prawne 

b) opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

- źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza 

c) opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

d) Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami- podstawy prawne 

- obowiązek sporządzania raportu o wielkości emisji do powietrza gazów 

cieplarnianych i innych substancji 

15.50 – 16.05 Dyskusja 
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Panel 4- Kary, grzywny i inne sankcje prawne 

16.05 – 16.50 a) podstawy prawne 

- Kary i grzywny wynikające z ustawy o odpadach 

- inne sankcje prawne w zakresie ochrony środowiska 

16.50 – 17.10 Dyskusja 

 

17.10 Zakończenie szkolenia 
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