
 

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
W GMINACH ORAZ USTAWY O ODPADACH 

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu gospodarki odpadami, podczas którego odpowiemy miedzy innymi na 
pytania:  

 Co zmienia się w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście ostatnich 
zmian ustawowych? 

 Które uchwały rad gmin (miast) / zgromadzeń związków muszą zostać zmienione? 

 Jak prawidłowo ustalić stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji? 

 Jak zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpłyną na toczące się postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz na zawarte przez gminy / związki międzygminne umowy? 

 
CELE I KORZYŚCI: 

 Usystematyzowanie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i poznanie najnowszych zmian w przepisach 
prawa, 

 Omówienie kluczowych zmian w nowelizacji ustawy o utrzymanie czystości porządku w gminach. 
 
PROGRAM: 
1. Omówienie przebiegu prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. 
2.  Szczegółowe omówienie wszystkich zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: 

 indywidualizacja rozliczeń w zabudowie wielorodzinnej, 

 zwolnienie kompostownikowe po zmianach, 

 elementy fakultatywne regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, 

 nieruchomości niezamieszkane, w tym letniskowe, w gminnym systemie odpadowym, 

 metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach, 

 zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
3. Wpływ zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na toczące się postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz na zawarte przez gminy / związki międzygminne umowy. 
4. Podsumowanie. Dyskusja. 
 
ADRESACI: 
Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy JST zajmujący się realizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku, spółki śmieciowe (komunalne  i prywatne). 
 
PROWADZĄCY: 
Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich 
i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw 
systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik 
prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. 

Prawnik kierujący Zespołem Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej, autor licznych publikacji dotyczących 
zamówień publicznych; doświadczony doradca i pełnomocnik w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego (w tym w trybach in house) w sektorze odpadowym. 

 

SZKOLENIE ON LINE 
7 grudnia 2021 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 
ORAZ USTAWY O ODPADACH 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
7 grudnia 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-13:30 

  

Cena: 299 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:  

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków 
Magdalena Stawiarska, Kierownik zespołu ds. szkoleń 
tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.org.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)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
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.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl  
do 2 grudnia 2021 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 ____________________________________ 

mailto:szkolenia@mistia.org.pl
http://www.mistia.org.pl/

