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Sz. P. 
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Przewodniczący Związków Międzygminnych 
 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 

 

Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 

organizuje szkolenie nt.: 

 

Nowe obowiązki  
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
po zmianie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

 

Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski (członek Kolegium RIO Zielona Góra). 

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); 

godzina rozpoczęcia – 09.30. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 

9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2017 roku wyłącznie poprzez 

formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 

Ilość miejsc ograniczona. 

 

W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie szczegółowych pytań dotyczących 

problematyki szkolenia (e-mail: wias@zielonagora.rio.gov.pl). 

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15. 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/
mailto:wias@zielonagora.rio.gov.pl


 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
Szkolenie 

Nowe obowiązki  
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

po zmianie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 
 

Termin: 18 maja 2017 r. 

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 09.30 

Prowadzący: Jarosław Kotowski 

Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.  

 
UWAGA! 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2017 roku wyłącznie 

poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:  

www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 

 
PROGRAM 

 

1. Przyczyny i konsekwencje wydania nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.  

2. Obowiązek czy uprawnienie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów u wytwórców 

3. Zbiórka selektywna a przetarg na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów 

4. Kto zapewnia pojemniki lub worki do zbiórki selektywnej 

5. Nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe a nowe frakcje zbierane selektywnie  

6. Regulamin czystości i porządku w gminach a nowe obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki  

7. Jakie frakcje zastąpią dotychczasowe frakcje suchą i mokrą i czy wpłynie to na ilość 
zagospodarowywanych odpadów? 

8. Analiza stanu gospodarki odpadami po zmianie rozporządzenia 

9. Jak przygotować się na zmiany? 

10. Analiza dotychczasowych umów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów po zmianie 
rozporządzenia oraz przygotowanie się do nowych zadań. 

11. PSZOKi i ich funkcja po zmianie rozporządzenia. 

12. Frakcje zbierane na nieruchomościach po zmianie rozporządzenia – konsekwencje, jakie mogą z tego 
wynikać w aspekcie częstotliwości odbioru i ilości odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie. 

13. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami i ich prawidłowe ustalenie przez organy stanowiące gmin  
i związków. 

14. Problem wspólnot mieszkaniowych i budynków wielolokalowych w spółdzielniach mieszkaniowych.  

15. Nowe znaczenie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w aspekcie zadań 
związanych ze zbiórką selektywną prowadzoną z miejsc publicznych oraz miejsc nieprzeznaczonych do 
składowania odpadów. 

16. Przeznaczenie nadwyżki dochodów z opłaty nad kosztami po zakończeniu roku budżetowego  
– cele i sposoby postępowania  

17. Problematyczna zbiórka odpadów biodegradowalnych jako rodzaju selektu. 

18. Wnioski, pytania, podsumowanie szkolenia. 

 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/

