
 

 
 

 

Szanowni Państwo,  
 
Województwo Pomorskie – Urz
porozumieniu z  Gdańską Fundacj
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gda
zaprasza na kolejne, ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli urz
 
 

 „Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia
środowiska

4 - 6 października 2017 roku, 

 
Potrzeba organizacji spotkania wynika z ci
dotyczących przepisów prawnych, przede wszystkim ustawy o odpadach, ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz z du
dorocznych spotkań jest wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz ujednolicenie działa
w postępowaniach administracyjnych.
 
 
Tegoroczne spotkanie b ędzie obejmowa
 

1. Problemy związane ze stosowaniem przepisów pr
zezwoleń i innych decyzji
wydobywczymi; odzysk 
przekształcone). 

2. Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony 
3. Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

doświadczenia i wynikaj
4. Nowe zadanie marszałka 
5. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz plany inwestycyjne 

rozpatrywania wniosków o zmian
6. Opłaty podwyższone za składowanie i magazynowanie odpadów. 
7. Wybrane zagadnienia zwi

komunalnych.  
 
 

Adresatami spotkania są pracownicy urz
z gospodarką odpadami i zagad

Gdańsk, dnia

ZAPROSZENIE 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ą Fundacją Wody, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego 

rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku serdecznie Pa
zaprasza na kolejne, ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli urzędów marszałkowskich 

„Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia
rodowiska  - problemy i rozwi ązania (KGO)”  

 
dziernika 2017 roku, Hotel Orle w Gdańsku – Sobieszewie

 

Potrzeba organizacji spotkania wynika z ciągłych i licznych rozbieżności interpretacyjnych 
cych przepisów prawnych, przede wszystkim ustawy o odpadach, ustawy Prawo 

rodowiska oraz z dużej dynamiki zmian w  ww. aktach  prawnych. Celem 
 jest wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz ujednolicenie działa

aniach administracyjnych. 

ędzie obejmowa ć następujące zagadnienia:

zane ze stosowaniem przepisów prawnych przy wydawaniu pozwole
 i innych decyzji (m.in. w zakresie gospodarowania odpadami 

odzysk odpadów poza instalacjami - tereny niekorzystnie 

Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. 
uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

wiadczenia i wynikające problemy. 
we zadanie marszałka – wydawanie opinii w procedurze OOŚ. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz plany inwestycyjne 
rozpatrywania wniosków o zmianę WPGO oraz uchwały w sprawie jego wykonania

szone za składowanie i magazynowanie odpadów.  
Wybrane zagadnienia związane ze sprawozdawczością odebranych odpadów 

 pracownicy urzędów marszałkowskich bezpośrednio zwi
 odpadami i zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. 

ńsk, dnia 17 lipca 2017r. 

d Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku w 
przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego 

serdecznie Państwa 
dów marszałkowskich  

„Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia  z ochrony 
 

Sobieszewie 

ści interpretacyjnych 
cych przepisów prawnych, przede wszystkim ustawy o odpadach, ustawy Prawo 

ej dynamiki zmian w  ww. aktach  prawnych. Celem 
 jest wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz ujednolicenie działań 

ce zagadnienia:  

awnych przy wydawaniu pozwoleń, 
gospodarowania odpadami 

tereny niekorzystnie 

 
uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny – dotychczasowe 

 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz plany inwestycyjne – procedura 

 WPGO oraz uchwały w sprawie jego wykonania. 
 

 odebranych odpadów 

średnio związani  



 

 
 
 
 
 

  „Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia  z ochrony 

4 - 6 października 2017 roku, 
 

Nazwa instytucji:(dane do faktury)  

 

Dokładny adres:………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tel…………..……………….……….. e

 
 
 

 

Opłata za uczestnictwo zostanie przeka
 
ELEKTRONICZNA FAKTURA 
 
□  WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY

□  NIE WYRAŻAM ZGODY NA OTRZYMANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                ………………………………………
Pieczęć firmowa                                            
 

Imię i nazwisko Uczestnika

Stanowisko

Tel. kontaktowy do Uczestnika

E-mail Uczestnika

Województwo

Opłata za uczestnictwo  
- dla osób nie korzystających z noclegów 

Opłata za uczestnictwo oraz 2 noclegi  
w terminie 4/5/6.10 ze śniadaniem i kolacj

Opłata za uczestnictwo oraz 3 noclegi  
w terminie 3/4/5/6.10 ze śniadaniem i kolacj

KARTA ZGŁOSZENIA GO-6 
 

„Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia  z ochrony 
problemy i rozwi ązania (KGO)” , 

dziernika 2017 roku, Hotel Orle w Gdańsku – Sobieszewie

termin zgłaszania do 
(można dokonać wcześniejszej rezerwacji miejsca)

 

………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………….……….. e-mail........................................ NIP…………..……………………...

przekazana w terminie 14 dni od otrzymania faktury GFW.

 NA OTRZYMANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY 

AM ZGODY NA OTRZYMANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY 

………………………………………..                ……………………………………… 
             Podpis osoby upowa żnionej 

Uczestnika 

Stanowisko 

czestnika 

czestnika 

Województwo 

cych z noclegów  
�      180,00 zł/os. + 23% VAT

 
niadaniem i kolacją 

w pokoju 1-os. �       680,00 zł/os. + 23% VAT

w pokoju 2-os. �       500,00 zł/os. + 23% VAT

 
niadaniem i kolacją 

w pokoju 1-os. �       930,00 zł/os. + 23% VAT

w pokoju 2-os. �       660,00 zł/os. + 23% VAT

„Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia  z ochrony środowiska - 

Sobieszewie 

ermin zgłaszania do 14 września 2017  
niejszej rezerwacji miejsca) 

………………………………………………………………………….…………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

mail........................................ NIP…………..……………………... 

w terminie 14 dni od otrzymania faktury GFW. 

 

 

 

 

 

180,00 zł/os. + 23% VAT  

680,00 zł/os. + 23% VAT 

500,00 zł/os. + 23% VAT 

930,00 zł/os. + 23% VAT 

660,00 zł/os. + 23% VAT 



 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 

„Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia  z ochrony 

4 - 6 października 2017 roku, 
 
MIEJSCE REALIZACJI  
Spotkanie odbywać się będzie w Hotelu 
Gdańsk, www.orle.com.pl, tel. 
 
 
KWALIFIKACJA I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
O przyjęciu na listę decyduje kolejno
przed rozpoczęciem spotkania
przypominające najistotniejsze informacje. 
 
 
ZGŁOSZENIE 
Uczestnictwo należy zgłaszać poprzez odesłanie 
faxem nr: 58 741 81 50 lub emailem na adres: 
 
Uczestnicy, którzy wypełnią
zakwaterowani zostaną w Hotelu ORLE za po
W przypadku braku możliwoś
inną lokalizację. 
 
REZYGNACJA  
Rezygnację uznaje się za zgłoszon
50 lub 58 305 54 30 lub emailem pod adresem: 
 
� 7 i więcej dni roboczych przed terminem 

rozpoczęcia spotkania 
� 1-3 dni robocze przed terminem rozpocz

spotkania 
� w dniu rozpoczęcia lub niestawienie si

spotkania 

Gdańska Fundacja Wody zastrzega sobie prawo do odwołani a szkolenia w wyj
losowych okoliczno ściach – taka informacja zostanie przekazana niezwłocznie.

 

*UWAGA!  
STOSUJEMY stawkę VAT zwolnion
zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów bud
budżetowych są finansowane ze 
Aby móc zastosować tę korzystniejsz
o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych. 
Oświadczenie znajduje się na naszej stronie internetowej

 
 
 

W sprawie wszelkich dodatkowych informacji 
spotkania: p. Aleksandrą Jato

 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  

„Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia  z ochrony 
problemy i rozwi ązania (KGO)” , 

dziernika 2017 roku, Hotel Orle w Gdańsku – Sobieszewie

ędzie w Hotelu ORLE znajdującym się przy ul. Lazurowa 8,
www.orle.com.pl, tel. 58 308 07 91. 

KWALIFIKACJA I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA  
 decyduje kolejność Państwa zgłoszeń. Osoby zgłoszone

potkania otrzymują potwierdzenia uczestnictwa (faksem lub mailem) 
ce najistotniejsze informacje.  

y zgłaszać poprzez odesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia 
ub emailem na adres: sekretariat@gfw.pl.  

Uczestnicy, którzy wypełnią część Karty Zgłoszenia dotyczącą rezerwacji noclegów 
w Hotelu ORLE za pośrednictwem GFW. 

liwości zakwaterowania w hotelu ORLE Organizator zaproponuje 

 za zgłoszoną, jeśli zostanie przesłana pod numerem faksu: 58
305 54 30 lub emailem pod adresem: sekretariat@gfw.pl. 

cej dni roboczych przed terminem bez skutków finansowych

3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia obciążenie w wysokości 50% nale

cia lub niestawienie się na obciążenie w wysokości 100% nale

ska Fundacja Wody zastrzega sobie prawo do odwołani a szkolenia w wyj
taka informacja zostanie przekazana niezwłocznie.

 VAT zwolnioną, wówczas gdy szkolenia doskonal
zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek 

 finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. 
ę korzystniejszą stawkę VAT musimy otrzyma
środków publicznych.  

na naszej stronie internetowej www.gfw.pl   

W sprawie wszelkich dodatkowych informacji prosimy kontaktować się
- Mrozik, ola.m@gfw.pl lub tel. 48 605-030-536

„Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia  z ochrony środowiska - 

Sobieszewie 

Lazurowa 8, 80-680 

. Osoby zgłoszone, na tydzień 
 potwierdzenia uczestnictwa (faksem lub mailem) 

głoszenia  

 rezerwacji noclegów 

terowania w hotelu ORLE Organizator zaproponuje 

li zostanie przesłana pod numerem faksu: 58 741 81 

bez skutków finansowych 

ści 50% należnej opłaty  

ści 100% należnej opłaty 

ska Fundacja Wody zastrzega sobie prawo do odwołani a szkolenia w wyj ątkowych oraz 
taka informacja zostanie przekazana niezwłocznie.  

s gdy szkolenia doskonalące kwalifikacje 
żetowych i jednostek 

rodków publicznych w co najmniej 70%.  
 VAT musimy otrzymać oświadczenie  

 się z koordynatorem 
536 


