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Zielona Góra, 2012-10-26 
 
RIO.II.1422.19.2012  

 
 
 

Sz.P. 
Prezydenci Miast, Burmistrzowie,  
Wójtowie Gmin; 
Przewodniczący Związków 
Międzygminnych 

 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 
Szanowni Państwo! 
 
Informuję, że w związku z licznymi pytaniami ze strony JST, Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Zielonej Górze w dniu 12 listopada 2012r. organizuje szkolenie nt.: 

 

Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski – członek Kolegium RIO Zielona Góra. 

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); rozpoczęcie szkolenia  

o godzinie 9.30.  

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 

1704 0042 9722 3100 0000). Płatne po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

Zgłoszenia  kierować  należy  do  RIO  w  Zielonej Górze do dnia 8 listopada br. –  tel. 68 329-19-17;  

68 329-19-19, fax: 68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl). 

 

W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie do RIO szczegółowych pytań 

związanych z problematyką szkolenia. 

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia. 

 

 

Z poważaniem 

(-) Ryszard Zajączkowski 

Prezes Izby 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
Szkolenie 

Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 
 Termin:  12.11.2012r. 

 Godzina rozpoczęcia:  9.30  

 Miejsce: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13) 

 Prowadzący: Jarosław Kotowski 

 Koszt uczestnictwa: 165 zł/os. 

 Zgłoszenia –  tel. 68   329 19 15, 329 19 17,   fax  68 329 19 03; 

e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl 

 
 

PROGRAM 

 
1. Cel i zakres nowej regulacji.  

2. Okres przejściowy do wejścia w życie nowych rozwiązań i obowiązki gmin w okresie 

przejściowym.  

3. Uchwały, które muszą być podjęte, aby nowy system wszedł w życie i czas na ich podjęcie.  

4. Budowa systemu gospodarki odpadami w oparciu o nieruchomości zamieszkałe oraz inne 

nieruchomości na których powstają odpady.  

5. Zasady pozbywania się nieczystości płynnych.  

6. Wykorzystanie własnych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań – kiedy jest to 

możliwe?  

7. Przetargi na odbiór czy też na odbiór i zagospodarowanie odpadów.  

8. Opłaty za odbiór odpadów jako dochód budżetu gminy lub budżetu związku.  

9. Problem wydawania decyzji dot. opłat za gospodarowania odpadami i ich egzekucji   

w systemie wolnym w sytuacji niepłacenia przez właścicieli nieruchomości, na których 

powstają odpady a nie zamieszkują mieszkańcy.  

10. Zezwolenia i wpisy do rejestru działalności regulowanej –zasady, różnice.  

11. Osiągnięcie poziomy recyklingu i skutki ich nieosiągnięcia.  

12. Kary pieniężne.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 
Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
termin – 12 listopada 2012r. 

 

        …………………………………….. 

        (NIP) 

 

…………………………………………………………                 …………………………………...........                                           
(jednostka)       (Telefon) 

 
 
……………………………………………………. - ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

 
……………………………………………………. - ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
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