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Zmiany w prawie
USTAWA
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
oraz niektórych innych ustaw1)
Wprowadza z dniem 11 lutego 2012 r przepis który powoduje
że, rozwiązanie umowy OC następuję
z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79
ust. 1 pkt 1 lub 6
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego
dokumentu wydanego
w innym państwie;
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Zmiany w Prawie
USTAWA
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 6.
Do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Oznacza to że, umowy zawarte przed 11 lutym 2012r są
rozwiązywane na podstawie dotychczasowych przypisów,
czyli w przypadku kasacji pojazdu na podstawie decyzji o
wyrejestrowaniu pojazdu. Jednocześnie do wszystkie umów
które zostały zawarte przed 11 lutym 2012 a wznowione po
11 lutym 2012 r będą stosowane przepisy nowe.

Zmiany w prawie - projekt
Projekt nowej ustawy o odpadach
Podstawowe zmiany:
Likwidacja procesów R 14 R 15
Wprowadzenie rejestrów które zastępują :
- programy gospodarki odpadami
- zgłoszenia
- zezwolenia na transport
Nowe pozwolenia/ zezwolenia.
W związku z likwidacją procesów R14 i R15 prowadzący stację demontażu będą
zmuszeni do zmiany pozwoleń (proces R15 zastąpi proces R12).
Rejestrem objęci zostaną również sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie
odpadami ( osoby nie będące posiadaczami odpadów).
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Dyrektywa IPPC- pozwolenia zintegrowane
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/1/WE
z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobieganiu
zanieczyszczeniom i ich kontroli.
Instalacje podlegające Dyrektywie IPPC – pozwoleniom
zintegrowanym:
5.1. Instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów niebezpiecznych
określonych w wykazie określonym w art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG,
określonych w załącznikach II A i II B (działanie R1, R5, R6, R8 i R9) do
dyrektywy 2006/12/WE oraz w dyrektywie Rady 75/439/EWG z dnia 16
czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (2), o
wydajności przekraczającej 10 ton dziennie.
Czy instalacja – stacja demontażu podlega Dyrektywie IPPC ?

Dziękuję za uwagę
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