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Błędy w gospodarowaniu odpadami narażają polskie firmy na wysokie kary ze strony
WIOŚ
Marzena Żeber, 06.08.2009

Nie narażaj firmy na wysokie kary finansowe, a siebie na żmudne wyjaśnianie nieprawidłowości w razie
kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska.
Aby na bieżąco poznawać interpretacje ekspertów w zakresie gospodarowania odpadami, uniknąć błędów i
nie narazić firmy na kary podczas kontroli GIOŚ/WIOŚ - korzystaj ze
specjalistycznego miesięcznika "Odpady".
W jaki sposób miesięcznik "Odpady" pomoże Ci uchronić się od błędu?
Prawo środowiskowe jest bardzo niejednoznaczne. Eksperci-praktycy pomogą Ci je stosować!
Brakuje wiążących interpretacji (wykładni prawnych) i orzecznictwa z zakresu prawa środowiskowego, na
które można by się było powołać. Właściwie każdy urząd może interpretować je inaczej.
Miesięcznik "Odpady" pomaga w rozwiązaniu tego typu problemów.
W każdym numerze eksperci na bieżąco informują Cię o zmianie w zakresie gospodarowania odpadami.
Zamiast zawiłych paragrafów otrzymujesz: praktyczną interpretację, jak dany przepis zastosować w firmie i
podstawę prawną, na którą w każdej chwili będziesz mógł się powołać.
Koniec wątpliwości w klasyfikowaniu odpadów dzięki unikalnym kartom odpadów!
Co więcej - w każdym numerze "Odpadów" znajdziesz unikalną kartę odpadów, szczegółowo opisującą dany
odpad i sposoby postępowania z nim.
W rubrykach:
"Zagospodarowanie odpadów - metody i koszty" oraz
"Uważaj na odpady podobne. Unikaj błędów w klasyfikacji".
Najlepiej zamów na próbę najnowszy numer "Odpadów" i sam zapoznaj się z jego dodatkiem specjalnym
"Karta odpadu". Pomoże Ci ona w podejmowaniu decyzji, jak prawidłowo i najkorzystniej finansowo
zaklasyfikować dany odpad.
Najnowszy numer miesięcznika na próbę na 14 dni!
Zamawiając miesięcznik "Odpady", nie musisz od razu decydować się na jego prenumeratę. Pierwszy numer
otrzymasz na próbę na 14 dni bezpłatnie. Możesz bez ograniczeń korzystać z zawartych w nim porad i
samemu przekonać się, jak przydatne są w Twojej pracy.
FORMULARZ NA BEZPŁATNY,NAJNOWSZY NUMER MIESIĘCZNIKA "ODPADY" NA PRÓBĘ:
http://www.gospodarowanieodpadami.pl/google/g1-short/kupon.html
Sprawdź, jak można uniknąć najczęściej popełnianych błędów w gospodarowaniu odpadami!
Błędna klasyfikacja odpadu:
Unikaj błędów formalnych i niepotrzebnych obciążeń finansowych! Jeśli umieścisz niewłaściwy kodu odpadu
na karcie przekazania, spowoduje to utrwalenie błędnej klasyfikacji, a to może podwyższyć koszty Twojej
firmy.
Odbiorcy odpadów ustalają opłaty za ich zagospodarowanie w zależności od rodzaju odpadu. I tak na przykład
uznanie odpadu innego niż niebezpieczny za odpad niebezpieczny może Cię dużo kosztować.
Aby zaklasyfikować prawidłowo odpad, najpierw uwzględnij źródło jego powstawania. Katalog odpadów
wyróżnia ich aż 20 rodzajów. Jeśli nie możesz znaleźć właściwego kodu dla wytwarzanego przez Ciebie

odpadu w grupach 01-12 oraz 17-20, zajrzyj do wykazu odpadów z grup 13, 14 i 15. Tutaj też nie ma
odpowiedniego kodu?
Szukaj w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. Jeśli wciąż nie dokonałeś klasyfikacji,
wróć do grup według źródeł powstawania i przypisz odpadowi kod kończący się na 99 (inne niewymienione
odpady).
Uwaga na opakowania po substancjach chemicznych. Wielokrotnie materiał, z którego wykonano
opakowanie, jest teoretycznie surowcem wtórnym. Pozostałości substancji w opakowaniu mogą jednak czynić
z tego opakowania odpad niebezpieczny. Przed klasyfikacją odpadu opakowaniowego sprawdź najpierw, czy
zawarta w nim substancja posiada właściwości niebezpieczne. Puste opakowanie będzie stanowić odpad o
kodzie 15 01 10*, jeśli będzie przykładowo zawierało substancję: toksyczną, drażniącą, łatwopalną, która w
wyniku kontaktu z wodą, powietrzem lub kwasem uwalnia toksyczne lub wysoce toksyczne gazy.
Jeśli opakowanie nie będzie zawierało substancji niebezpiecznej, możesz je zaklasyfikować jako opakowanie
inne niż niebezpieczne (np. 15 01 04), które możesz w wielu przypadkach zbyć z zyskiem jako surowiec
wtórny.
Wiele tego typu specjalistycznych porad ekspertów, jak się wystrzegać błędów w przestrzeganiu zasad
gospodarowania odpadami, znajdziesz w nowym specjalistycznym miesięczniku "Odpady".
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