
 

3 lipca 2020 (piątek) 

8:00-
9:00 

Logowanie uczestników 

9:00 Otwarcie cyklu szkoleń, przywitanie gości  

Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła* 

Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”, Brygida Kolenda - Łabuś 

Prelegent: Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu* 

9:10 Najnowsze zmiany w obszarze gospodarki odpadami oraz planów na przyszłość w tym zakresie* 

Prelegent: Brygida Kolenda – Łabuś, Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

9:30 Dobre praktyki i wyzwania w zarządzaniu systemem gospodarowania odpadami 

Prelegent: Maciej Kiełbus , Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. 

9:40 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

• Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach po zmianach 

• Sprawozdania i kontrole po zmianach ustawy 

• Nowe przepisy sankcyjne w ustawie śmieciowej 

• Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych po zmianie ustawy; określenie wymagań 
w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych – propozycje i przykłady 

• Bioodpady i przydomowe kompostowniki w świetle nowelizacji ustawy, jak określić wymagania 
dotyczące kompostowania bioodpadów – propozycje i przykłady, jak obliczyć zniżkę za 
kompostowanie, czy w regulaminie powinny się znaleźć informacje dotyczące zasad 
przydomowego kompostowania? 

• Nowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

10:40 Gminny i międzygminny system gospodarowania odpadami komunalnymi a nieruchomości 
niezamieszkałe: 

• Czy obejmować systemem?  

• Plusy i minusy wyłączenia lub pozostawienia w systemie 

• Obowiązki właścicieli nieruchomości – przejmować w całości czy tylko w części? 



11:10 Zmiany dotyczące systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

• Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi; jak egzekwować brak 
segregacji? 

• Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami po zmianach 

• Przeznaczanie środków pochodzących z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

11:45 Pytania i dyskusja 

12:30 Zakończenie I części cyklu szkoleń 

7 lipca 2020 (wtorek) 

8:00-
9:00 

Logowanie uczestników 

9:00 Otwarcie szkolenia, przywitanie gości  
Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”, Brygida Kolenda - Łabuś 

Prelegent: Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. 

9:05 Nowe zasady organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

9:30 Prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów na podstawie znowelizowanych przepisów 
ustawy 

9:50 Likwidacja regionalizacji oraz nowe zasady funkcjonowania instalacji komunalnych 

10:10 Gospodarka odpadami komunalnymi w czasie pandemii a wytyczne ministerstwa; czy można 
wprowadzać w nowy regulamin dodatkowe zapisy dotyczące odbioru odpadów podczas stanu 
epidemii? 

10:40 Plany wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – konsekwencje dla samorządów 

11:00 Poziomy recyklingu i odzysku w obliczu zmiany ustawy oraz pandemii 

11:30 Pytania i dyskusja 

12:00 Zakończenie II części cyklu szkoleń 

10 lipca 2020 (piątek) 

8:00-9:00 Logowanie uczestników 

9:00 Otwarcie szkolenia, przywitanie gości  
Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”, Brygida Kolenda - Łabuś 

Kinga Gamańska, EKORUM 

9:05 Optymalne warunki kompostowania w przydomowym kompostowniku 

Paweł Szadziewicz, EKORUM 

9:20 Optymalny PSZOK: regulamin, funkcjonalność, edukacja 

Katarzyna Terek, Paweł Szadziewicz, EKORUM 

10:00 Skuteczna edukacja: jakość segregacji odpadów z punktu widzenia recyklerów; fakty i mity, 
najczęściej popełniane błędy; edukacja w czasie pandemii 

11:30 Pytania i dyskusja 

12:00 Zakończenie cyklu szkoleń 

            *w trakcie potwierdzania 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna  

Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec", współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 


