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Eko powiat

Płonie Szwecja, płonie
Grecja. Są liczne ofiary w
ludziach. To nie przelewki.
Ocieplenie klimatu może mieć
pośrednie, ale bardzo groźne
konsekwencje

N

ie znikąd wzięły się w Szwecji rekordy temperatur i upały aż na kole podbiegunowym. Przyroda nie nadąża za ocieplaniem się klimatu, stąd katastrofalne susze. U nas po kieszeni dostają rolnicy – a pośrednio i my wszyscy jako konsumenci. W Szwecji
sprawy potoczyły się tak, że przesuszone lasy padły ofiarą szalejących
pożarów.

Ale rozwój wydarzeń nie jest wcale
zaskoczeniem. Ekstremalnie wysokie temperatury są zgodne z tendencjami zmian klimatu, które odnotowuje Światowa Organizacja Meteorologiczna. Z kolei Europejskie
Obserwatorium Susz uznało obecną suszę na kontynencie za „rozległą i poważną anomalię”. Opady są
znacznie poniżej normy. We wspomnianej Szwecji niemal nie padało tak właściwie od maja. Średnio
„wypadało” tylko 10 procent normy opadu. Plony są najniższe od
ćwierćwiecza.
Podobnie w innych krajach. W statystykach holenderskich takiego poziomu suszy nie notowano od 70 lat.

ARCH.

Nie przypadkiem tyle pożarów

Przesuszone lasy padły ofiarą szalejących pożarów.

Na Łotwie i Litwie ogłoszono stan
nadzwyczajny, w Wielkiej Brytanii wprowadzono zakaz podlewania
ogrodów. Upałami dotknięte są też
m.in. Norwegia, Irlandia, Białoruś,
Czechy, Niemcy i Polska.
Polska zwróciła się o pomoc finansową dla rolnictwa do Komisji Europejskiej, zyskując poparcie 16 innych państw. Na razie jednak nie
ma konkretnej odpowiedzi. Niektórzy rolnicy już wcześniej wzięli sprawy w swoje ręce i zorganizowali nawadnianie. Ale to nie jest tanie i nie
dla każdego jest dostępne. U nas
często areały i układ pól tym bardziej utrudnia wprowadzenie takiego rozwiązania i podraża je. Czy w
związku z powtarzającymi się suszami władze unijne rozważą programy
nawodnieniowe i retencyjne? Na
razie trudno cokolwiek przesądzić.
Tymczasem z tego rodzaju skutkami zmian klimatu musimy się mierzyć już dziś. (opr. jar)

Numery rejestracyjne dla przedsiębiorców wytwarzających
i gospodarujących odpadami. Czasu mało, a kary wysokie.
W styczniu bieżącego roku
rozpoczęto tworzenie
„Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami”
– BDO. W pierwszej
kolejności budowany
jest „Rejestr podmiotów
wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami”.
Kogo dotyczą obowiązki?

W

ustawie o odpadach szczegółowo określono przedsiębiorców, na których nałożono nowe obowiązki. Ogólnie
można stwierdzić, że dotyczą one
wszystkich podmiotów, które składają marszałkowi województwa coroczne sprawozdania o wytworzonych lub przetworzonych odpadach,
wprowadzonych na rynek opakowaniach oraz o innych działalnościach, które wymagają prowadzenia tak zwanej ewidencji odpadów.
Nie ma możliwości wymienić wszystkich „zainteresowanych”, ale dla zobrazowania sytuacji można wskazać,
że dotyczy to z jednej strony prywatnych gabinetów lekarskich (szczególnie stomatologów), a z drugiej przewoźników transportujących odpady
i przedsiębiorców wytwarzających
odpady: mechaników samochodowych, mleczarń, tartaków, oczyszczalni ścieków i wielu, wielu innych.

Nowe obowiązki

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest tworzony przez marszałka

Witold Klimza, wicedyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach

województwa. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym – ogólnopolskim systemie
informatycznym. Przewiduje się, że
w województwie śląskim do rejestru
zostanie wpisanych 25-30 tysięcy przedsiębiorców. Niewielka grupa „szczęśliwców” zostanie wpisana
automatycznie „z urzędu” przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Pozostali winni w terminie
do 24 lipca złożyć wniosek o wpis do
rejestru i uzyskanie indywidualnego
numeru rejestrowego.
Wniosek o wpis do rejestru składa
się w formie pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestrowego, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej
urzędu marszałkowskiego: https://
bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/
spis_procedur/ochrona_srodowi-

ska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html.
Urzędnicy dokonują wpisu po
stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera błędów formalnych, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, a dla każdego tworzą indywidualne konto w BDO. W zawiadomieniu o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy otrzymują informacje o
nadanym internetowym numerze
rejestrowym oraz haśle dostępu
do konta. Bez dostępu do internetu przedsiębiorca nie może funkcjonować, uzyskane hasło dostępu aktywne jest tylko przez 30 dni. Później trzeba wystąpić o wygenerowanie nowego hasła.
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej związanej z odpadami przedsiębiorca zobowiązany
jest uzyskać wpis do rejestru i uzyskać numer rejestrowy, który należy umieszczać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne

„Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” oraz system numerów identyfikujących wszystkich uczestników
procesu gospodarki odpadami jest
kolejnym elementem permanentnego porządkowania problemu odpadów w Polsce. Działalność związana
z wytwarzaniem, przetwarzaniem,
odzyskiem, unieszkodliwianiem,
transportem odpadów, ale również
wprowadzaniem na rynek produktów oraz opakowań bez wcześniejszego złożenia wniosku o wpis do
rejestru, o zmianę wpisu do reje-

stru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym podlega
karze aresztu albo grzywny.
Prowadzenie wymienionych działalności bez wpisu do rejestru lub
nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością jest również zagrożona administracyjną karą pieniężną w wysokości od tysiąca do miliona złotych. Transport odpadów bez wpisu

do rejestru jest „tańszy”, kara administracyjna wynosi tylko od dwóch
do dziesięciu tysięcy złotych. Kary te
będzie naliczał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Wnioski

Do 24 lipca jest czas na uporządkowanie spraw związanych z wpisem
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Podstawowe grupy aktywności, które wymagają dokonania wpisy do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami
Wytwarzanie odpadów wymagające prowadzenia ewidencji odpadów.
Przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie).
Transport odpadów.
Sprzedaż i pośrednictwo w obrocie odpadami.
Wprowadzanie na terytorium kraju produktów.
Prowadzenie odzysku lub recyklingu odpadów.
Prowadzenie stacji demontażu pojazdów.
Wprowadzanie pojazdów na rynek.
Prowadzenie punktu zbierania pojazdów.
Wprowadzanie na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbieranie, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wprowadzanie na rynek baterii i akumulatorów.
Przetwarzanie zużytych baterii i akumulatorów.
Wprowadzanie na rynek produkty w opakowaniach.
Wprowadzanie na rynek opakowań.
Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

