
Lp. 

Temat: Praktyczne informacje o międzynarodowym obrocie odpadami (w tym  omówienie zmian) 

Rozporządzenie 1013/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Ustawa o międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów 

Godzina 

1 

Ustawa o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów 

 Dokumentacja wymagana przy składaniu wniosku na transgraniczne przemieszczanie 

odpadów 

 Język postępowań. 

 Właściwe ograny 

 Zezwolenie wstępne - zasady uzyskania, zawartość wniosku. 

  

09.00-10.30 

2 Przerwa kawowa 10.30-10.45 

3 

 Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na przywóz odpadów do instalacji objętej 

pozwoleniem wstępnym. 

 Zabezpieczenie roszczeń 

 Zwrot odpadów - procedura. 

 Zwrot odpadów przemieszczonych nielegalnie. 

 Urzędy celne, przejścia graniczne przeznaczone do obrotu odpadami. 

 Przepisy karne 

 Obowiązek prowadzenia rejestru 

Wysokość opłaty administracyjnej, 

10.45-13.00 

4 Przerwa obiadowa 13.00-13.45 

5 

Rozporządzenie 1013/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

 Zakres obowiązywania o odpady objęte zgłoszeniem i pisemną zgodą oraz o odpady 

podlegające obowiązkowi informowania. 

 Procedura pisemnego zgłoszenia - informacje dotyczące zawartości wniosku, oraz zgłoszenie 

ogólne. 

 Powiadamianie przez władze - zasady powiadamiania przez władze oraz wskazanie właściwych 

organów. 

 Możliwość zgłoszenia sprzeciwu  wobec przemieszczania odpadów do unieszkodliwiania i do 

odzysku. 

 Zezwolenie wstępne (odzysk) - zasady oraz terminy obowiązujące przy uzyskaniu zezwolenia 

na przemieszczanie. 

 Warunki dokonania przemieszczania (terminy ważności zezwoleń, warunki przemieszczania po 

wydaniu zezwolenia, przepisy dotyczące operacji przejściowych,  cofnięcie zgody) 

 Procedura informowania ( informacje wymagane przy transporcie odpadów, zawartość 

umowy, obowiązek potwierdzania dokumentu, zakaz mieszania odpadów) 

 Spory dotyczące klasyfikacji. 

 Wywóz odpadów z UE (do unieszkodliwiania, do odzysku). 

 Przywóz odpadów do UE (do unieszkodliwiania, do odzysku). 

 Tranzyt odpadów przez UE. 

 Egzekucja przepisów w państwach UE (system kar, inspekcje w: instalacjach, miejscu 

pochodzenia, przeznaczenia, na granicy, podczas przemieszczania) 

 Przepisy przejściowe obowiązujące Polskę. 

13.45-15.15 

6 Przerwa kawowa 15.15-15.30 



 

 

Miejsce: ARCHEION ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków 

Koszt: 500 PLN netto/osoba 
Kontakt: 66 888 77 41 

 

7 Omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia zagadnień i tematów.  15.30-16.00 


