Wieloletni były pracownik WIOŚ w Szczecinie
dr inż. Agnieszka Lipniacka – Piaskowska
zaprasza na:

już od 24 września br. wejdą zmiany w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, które m.in.

wprowadzą kary administracyjne w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł za błędy
w ewidencji odpadów.
Jeśli chcecie Państwo:





sprawdzić czy w Waszej firmie we właściwy sposób prowadzona jest
ewidencja odpadów w BDO,
dowiedzieć się, jak sprawdzić kontrahenta, aby uniknąć kar za przekazanie
odpadów podmiotowi nieuprawnionemu,
sprawdzić czy firma ma prawidłowy wpis w BDO lub wymaga wpisu
w BDO
dowiedzieć się, jak prawidłowo postępować z odpadami powstającymi na
budowie, w trakcie remontów lub rozbiórek
zapraszam na szkolenie on-line w dniu 5 października br.

Gospodarka odpadami w firmie budowlanej

Data:

5 października 2021 r. godz. 10.00 – 14.00

Cena: 399 zł netto + 23%VAT = 490,77 zł brutto

Podczas szkolenia po każdym bloku przewidywany jest czas na zadawanie pytań z odpowiedziami
w czasie rzeczywistym.
Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy na stronie:

www.eco-lex.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I. Odpady na budowie









Posiadacz, wytwórca odpadów – kto jest wytwórcą odpadów w przypadku świadczenia usług?
Odpady na budowie – czy ziemia z wykopów, gruz budowlany, destrukt asfaltowy są
odpadami?
Komu można przekazywać odpady? Jak zweryfikować kontrahenta?
Przekazanie odpadów os. fizycznym – kody, ilości.
Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów. Na czym polega odpowiedzialność
solidarna.
Magazynowanie odpadów na budowie wymogi prawne.
Selektywne zbieranie odpadów na budowie. Na jakie frakcje wymagane.

BLOK II – Ewidencja w BDO w firmie budowlanej




Czy wszystkie odpady z budowy, biura, warsztatu musza być ewidencjonowane?
Karta przekazania odpadów (KPO). Czy możliwa łączna za cały miesiąc?
Ewidencja odpadów. Czy wystarczą same KPO?





Jak zaewidencjonować odpady wytworzone w ramach różnych budów?
Przekazanie odpadów os. Fizycznym. Czy możliwe? Jak ewidencjonować?
Transport odpadów bez KPO – kiedy dopuszczalny, jakie dokumenty?




Jak często dokonywać wpisów na KEO?
Czy można ewidencjonować odpad, którego nie mamy we wpisie do BDO?

Harmonogram:
Godz.10:00-11.45 – Blok I – Odpady na budowie
Godz.11:45 -12.00 -przerwa
Godz. 12.00-14.00 -Blok II – Ewidencja odpadów w BDO w firmie budowlanej

.
Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika
szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza
od 512 KB/sek

