SZKOLENIE ON LINE
29 kwietnia 2022 r.
ZADANIA I OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH - INTERPRETACJA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
PRAWNYCH ORAZ KONTROLE
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące obowiązków gmin w zakresie nieczystości ciekłych,
z uwzględnieniem zadań kontrolnych. Podczas szkolenia prowadzący omówią obowiązujące
przepisy w zakresie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych z terenów
nieskanalizowanych, przedstawią interpretację zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach jak i analizę raportu NIK opublikowanego w grudniu 2021 roku „Zabezpieczenie wód
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi pochodzącymi
z terenów nieskanalizowanych”. Ponadto omówione zostaną propozycje zmian prawnych, jak i
możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych i cyfrowych do monitorowania wypełniania
obowiązków wynikających ze wspomnianej ustawy przez mieszkańców i firmy asenizacyjne.

CELE I KORZYŚCI:
 Uzyskanie wiedzy na temat przepisów dotyczących obowiązków gmin w zakresie nieczystości
ciekłych dowożonych do stacji zlewnych z terenów nieskanalizowanych.
 Udział w szkoleniu dostarczy cennych informacji, wskazówek i przykładów dobrych praktyk,
które przyczynią się do poprawy nadzoru nad obszarem nieczystości dowożonych oraz ułatwią
przygotowanie się do nowych obowiązków, które planowane są do wdrożenia w najbliższym
czasie.
PROGRAM:
1. Aktualny stan realizacji zadań przez gminy związanych z ochroną wód powierzchniowych
i podziemnych przed ściekami komunalnymi pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych.
2. Odpowiedzialność samorządów za organizację i zarządzanie systemem odbierania
i zagospodarowania ścieków wytwarzanych na terenach nieskanalizowanych – podstawa
prawna.
3. Obowiązki uczestników gospodarki ściekowej – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
a. Gminy:
 Regulacyjne,
 Infrastrukturalne,
 Nadzorcze.
b. Mieszkańcy:
 zbiorniki bezodpływowe i POŚ,
 umowy i dowody uiszczania opłat,
 częstotliwość.

4.
5.

6.

7.
8.
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c. Firmy asenizacyjne:
 Pozwolenie,
 Sprawozdania kwartalne.
Obowiązki kontrolne gmin w zakresie przestrzegania przez mieszkańców oraz firmy
asenizacyjne wypełniania obowiązków wynikających z ustawy.
Analiza zapisów pozostałych aktów prawnych:
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków
wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 Nr 188 poz. 1576).
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 Nr 193 poz. 1617).
c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. z 2002 Nr 8 poz. 70)
Wyniki oraz wnioski do realizacji z raportu NIK „Zabezpieczenie wód powierzchniowych
i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi pochodzącymi z terenów
nieskanalizowanych”.
Planowane zamiany w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przykłady dobrych praktyk i wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania
gospodarką nieczystościami ciekłymi.
Podsumowanie.

ADRESACI:
kierownicy i pracownicy referatów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, pracownicy
merytoryczni
zajmujący
się
nieczystościami
ciekłymi,
przedstawiciele
zakładów
komunalnych/przedsiębiorstw asenizacyjnych

PROWADZĄCY:
Wykładowca 1 – specjalizuje się w prawie samorządowym, posiada wieloletnie doświadczenie we
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami komunalnymi rozumiejąc
specyfikę działalności tych podmiotów. Wśród wielu zadań realizowanych na rzecz w/w
podmiotów była praca z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym
m.in. przygotowanie regulaminów oraz zmian do regulaminów utrzymania czystości i porządku
w gminach, nadzór nad wprowadzaniem w 2013 roku tzw. ustawy śmieciowej oraz wsparcie
prawne przy uszczelnianiu systemu poboru opłat za odpady komunalne. Istotnym obszarem
praktyki jest doradztwo, audyt i szkolenia z zakresu gospodarki i wywozu nieczystości ciekłych.
Wykładowca 2 – samorządowiec, były wójt gminy, od 2019 roku zajmujący się tematami
związanymi z gospodarką odpadami oraz nieczystościami płynnymi dowożonymi do stacji
zlewnych w ramach działalności doradczej. Aktualnie aktywnie działający w Instytucie Edukacji
Środowiskowej, prowadzący szkolenia zarówno z zakresu gospodarki odpadami, jak
i nieczystościami ciekłymi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
ZADANIA I OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH INTERPRETACJA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ KONTROLE
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.
29 kwietnia 2022 r.

Szkolenie w godzinach 09:30-13:30

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania
szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO
KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyskie Centrum
ul. Sienkiewicza 78, IV piętro, 25-501 Kielce
tel. 41 344 66 30, 730-696-423, centrum@frdl.kielce.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Proszę o certyfikat w formie:
Papierowej ☐
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….……………………

TAK ☐

NIE ☐

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..…………….
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.kielce.pl oraz zawartej w nim Polityce
prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl
do 25 kwietnia 2022 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze
przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji.
Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

