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Stanowisko w sprawie zastosowania zasady bliskości odnośnie unieszkodliwiania zakaźnych 

odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych 

 
 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach, istniał  zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych innymi metodami niż te, które prowadzą do obniżenia zawartości ogólnego węgla 

organicznego do 5% w tych odpadach.  Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 w związku z ust. 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne 

należało unieszkodliwiać z zachowaniem „zasady bliskości”, zgodnie z którą nie można było ich 

unieszkodliwiać poza terenem województwa, na którym zostały wytworzone, za wyjątkiem sytuacji, 

gdy instalacja do ich unieszkodliwiania, położona na terenie innego województwa, znajdowała się 

bliżej miejsca wytworzenia tych odpadów niż instalacja położona na terenie województwa, w którym 

zostały one wytworzone. Zatem należało je przekazywać do najbliżej położonych miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania, co miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego. Należy również 

zauważyć, że art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nie dawał podstawy  

do zwolnienia z obowiązku stosowania zasady bliskości w stosunku do unieszkodliwiania zakaźnych 

odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Przeniesienie odpowiedzialności  

za gospodarowanie odpadami nie może odbywać się zatem z naruszeniem zasady bliskości. 

Ponadto uprzejmie informuję, że w dniu 8 stycznia 2013 r. opublikowana została  

w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), zwana 

dalej nową ustawą o odpadach. Przepisy przedmiotowej ustawy weszły w życie w dniu 23 stycznia 

2013 r. Zgodnie z art. 95 ust. 2 nowej ustawy o odpadach, zakaźne odpady medyczne i zakaźne 

odpady weterynaryjne należy unieszkodliwiać przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów 

niebezpiecznych. Natomiast obowiązek stosowania zasady bliskości w odniesieniu  

do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych został 

w sposób analogiczny przeniesiony do nowej ustawy o odpadach (art. 20 ust. 3-6). Ponadto w nowej 

ustawie o odpadach wprowadzono możliwość unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych i 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały 
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wytworzone, w przypadku gdy istniejące instalacje na terenie województwa, w którym wytworzono 

zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne nie mają wolnych mocy przerobowych. 

Reasumując, uprzejmie informuję, że podczas wyboru oferty na zagospodarowanie odpadów 

o właściwościach zakaźnych, należy mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami o odpadach (zarówno 

dotychczasowej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., jak i nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach), podmioty gospodarujące zakaźnymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi  

o właściwościach zakaźnych (wytwórcy jak i inni posiadacze odpadów) zobowiązani są  

do przestrzegania zasady bliskości. 

 

         


