AKTUALIZACJA ZEZWOLEŃ DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI
Do zmian wprowadzonych przytoczoną nowelizacją należy m.in:
• zmniejszenie czasu magazynowania odpadów (z trzech lat do jednego roku) –
dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów, zarówno tych którzy prowadzą zbieranie
lub przetwarzanie odpadów, jak i tych którzy magazynują wytworzone przez siebie
odpady
• wprowadzenie obowiązku zainstalowania monitoringu wizyjnego do kontroli
miejsca magazynowania lub składowania odpadów od 22 lutego 2019 r – dotyczy
posiadaczy
odpadów,
którzy
posiadają
zezwolenie
na zbieranie
lub przetwarzanie odpadów
• aktualizacja posiadanych zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów
w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 5 września 2019 r.),
w celu dostosowania ich do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. W przypadku,
gdy prowadzący instalację nie dopełni tego obowiązku, zezwolenie to wygasa
w zakresie gospodarowania odpadami.
Ponadto do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i/lub przetwarzanie
odpadów, dołącza się:
- operat przeciwpożarowy, który jest dokumentem określającym warunki ochrony
przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca
magazynowania odpadów,
- postanowienie komendanta Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia
warunków p.poż. zawartych w operacie przeciwpożarowym
- odpowiednie zaświadczenia o niekaralności
• zmiany w postępowaniu administracyjnym przy uzyskiwaniu decyzji w zakresie
gospodarki odpadami:
- kontrola przeprowadzana przez komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej dotycząca instalacji, obiektu budowlanego lub jego części
lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie
odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w
przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z
warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie
przeciwpożarowym
- kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (w przypadku istotnej
zmiany instalacji)
• obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla posiadacza odpadów, który jest
obowiązany do uzyskania lub aktualizacji zezwolenia na zbieranie odpadów
lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zabezpieczenie roszczeń może mieć
formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy
ubezpieczeniowej.
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W CZYM MOŻEMY POMÓC
1. Wykonanie odpowiednich dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami, które zawierać
będą wszystkie niezbędne informacje wymagane nowelizacją zmiany ustawy o odpadach
oraz sporządzenie operatu przeciwpożarowego, w tym także odpowiedniego wniosku
do urzędu
2. Sporządzenie pism wyjaśniających do odpowiedniego urzędu, po złożeniu dokumentacji
w urzędzie
3. Pomoc i wsparcie podczas prowadzonych kontroli administracyjnych przy uzyskiwaniu
pozwolenia lub zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

Firma Conart Sp. z o.o. od lat świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska
oraz prowadzi działalność szkoleniową. Nasza firma jest wyspecjalizowana w stałych obsługach firm
z zakresu ochrony środowiska. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie
sporządzania dokumentacji środowiskowych gwarantujące współpracę na najwyższym poziomie.
Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.conart.pl, na której znajdą Państwo podstawowe informacje o firmie CONART oraz o usługach
przez nas świadczonych.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem
Katarzyna Kołodziejczyk
Specjalista ds. ochrony
środowiska
e-mail: pos@conart.pl
tel.: 691-691-452

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy KRS 0000145983
KONTO BANKOWE: PEKAO S.A. II o/Katowice Nr 05124029591111000031256467
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
NIP 634-22-50-387 ● REGON 273749380

