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W  dniu  12  marca  2010  roku  weszła  w  życie  nowelizacja  ustawy  z  dnia 
27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  (Dz.U.  Nr  28,  poz.  145).  Nowelizacją  tą 
wprowadzono m.in. kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, w szczególności 
w zakresie sprawozdawczości co do sposobu i zakresu gospodarowania odpadami 
i  prowadzenia  ewidencji  odpadów.  Ilekroć  w  ustawie  jest  mowa  o  odpadach 
medycznych -  rozumie się  przez to  odpady powstające w związku z udzielaniem 
świadczeń  zdrowotnych  oraz  prowadzeniem  badań  i  doświadczeń  naukowych  w 
zakresie medycyny.  Ustawa wprowadza bardzo wysokie kary pieniężne (10 000 zł) 
za uchybienie wyżej wskazanym obowiązkom. 

Należy podkreślić, że ww. obowiązki, wynikające z art. 24 oraz art. 36 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, dotyczą m.in. lekarzy prowadzących prywatne 
praktyki  lekarskie  oraz  niepublicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  (NZOZ). 
Obowiązki gospodarowania i ewidencjonowania odpadów wynikają z samego faktu 
posiadania odpadów w tym odpadów medycznych i polegają na: 

1)  składaniu  w terminie  30  dni  przed  rozpoczęciem działalności  powodującej 
powstawanie  odpadów,  staroście  właściwemu  dla  miejsca  wytwarzania  odpadów 
informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach  gospodarowania 
wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi (gdy wytwarza się ich mniej  niż 100 kg 
rocznie). 

2)  prowadzeniu ewidencji  ilościowej  i  jakościowej  odpadów na podstawie kart 
odpadów otrzymywanych od podmiotu, któremu przekazywane są odpady w celu ich 
unieszkodliwiania. Wzór takiej ewidencji określa rozporządzenie Ministra Środowiska 
z 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213). 

3)  sporządzaniu  na  formularzu  zbiorczego  zestawienia  danych  o  rodzajach
i  ilości  odpadów,  o  sposobach  gospodarowania  nimi  oraz  o  instalacjach
i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, które musi 
być przekazywane marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce 
wytwarzania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok 
kalendarzowy (z wyjątkiem sprawozdania za 2009 r. które powinno być złożone do 
15  marca  2010  r.).  Wzór  takiego  sprawozdania  określa  rozporządzenie  Ministra 
Środowiska  z  25  maja  2007  roku  w  sprawie  zakresu  informacji  oraz  wzorów 
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz.U. Nr 101, poz. 686). 

Jednocześnie  uprzejmie  informuję,  że  w  dniu  dzisiejszym  do  Ministerstwa 
Środowiska zostało skierowane pismo z wnioskiem o sprecyzowanie, które praktyki 
lekarskie objęte są obowiązkiem wynikającym  z art. 24 oraz art. 36 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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