Warszawa, dnia 17.12.2018 r.
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa na coroczne Spotkanie Informacyjne organizowane przez
Stowarzyszenie FORS, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. w Sali Konferencyjnej PIAP przy
Al. Jerozolimskich 202 w Warszawie. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.30.
Nadchodzący rok 2019 stawia przed prowadzącymi stacje demontażu poważne wyzwania
związane z wdrożeniem zmian, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 20 lipca
2018 r. Najpóźniej do dnia 5 września 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarkę
odpadami, w tym prowadzący stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z
eksploatacji, muszą złożyć wnioski o zmianę posiadanych decyzji, celem dostosowania ich do nowych
wymogów. Niezłożenie kompletnego wniosku w terminie skutkować bowiem będzie wygaśnięciem
posiadanej decyzji. Na Spotkaniu Informacyjnym omówimy konieczne zmiany decyzji, ich zakres oraz
wymagane załączniki. Przedstawimy dotychczasową praktykę organów oraz problemy, jakie
przedsiębiorcy mogą napotykać w zawiązku ze zmianą posiadanych zezwoleń i pozwoleń.
Aby ułatwić Państwu przygotowanie się do wdrożenia zmian, Stowarzyszenie FORS nawiązało
współpracę z rzeczoznawcą z zakresu ochrony przeciwpożarowej, posiadającym uprawnienia do
sporządzania operatów, o których mowa w ustawie o odpadach. Na Spotkaniu przedstawimy ofertę
współpracy z rzeczoznawcą, a ponadto powiemy, jakie przygotowania należy poczynić w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, co powinien zawierać operat i w jakim trybie odbywa się jego
uzgodnienie z organami Państwowej Straży Pożarnej.
Począwszy od dnia 5 marca 2019 r. przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji
ustawy o odpadach prowadzili działalność w zakresie gospodarowania odpadami, zobligowani są do
posiadania wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów. Na Spotkaniu postaramy się
odpowiedzieć na pytania, jakie warunki ma spełniać monitoring i jakie problemy możemy napotkać
przy realizacji tego obowiązku?
Tradycyjnie, jak co roku, omówimy również sprawozdania o pojazdach wycofanych z
eksploatacji – przypomnimy, jak je wypełnić i do kogo złożyć. Ponadto przedstawimy najważniejsze
zmiany w podatkach, jakie obowiązywać będą w 2019 roku. Nie zabraknie również miejsca na
dyskusję, pytania i dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością i
czekającymi nas w nadchodzącym roku zmianami. Na zakończenie postaramy się przekazać Państwu
praktyczne porady dotyczące tego, jak do tych wszystkich zmian się przygotować, by bez obaw
prowadzić swoją działalność w kolejnych latach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Spotkaniu.
Koszt udziału w Spotkaniu Informacyjnym wynosi 300 zł brutto dla członków Stowarzyszenia
FORS, natomiast dla osób niebędących członkami FORS – 500 zł brutto. Zgłoszenia na załączonej
Karcie zgłoszenia należy wysłać mailowo na adres:
sekretariat@fors.pl najpóźniej do dnia 10 stycznia 2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o
udziale w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo przysługuje członkom
Stowarzyszenia FORS.

W imieniu całego Zarządu FORS
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