Informacja dotycząca obowiązków lekarza weterynarii i sposobu postępowania z odpadami w
zakładach leczniczych dla zwierząt.

Zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
ochronę środowiska określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, której tekst jednolity
opublikowany został w Dz. U. Nr 185 poz.1243 z 2010r.
Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w
załączniku do ustawy, których posiadacz pozbywa się , zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest
obowiązany.
Posiadaczem odpadów- jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna) z wyłączeniem prowadzącego działalność
w zakresie transportu odpadów.
Wytwórca odpadów- jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie
odpadów oraz każdy kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działanie
powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.
W zakładach leczniczych dla zwierząt oprócz odpadów komunalnych, przez które należy
ogólnie rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, występują odpady
weterynaryjne tzn. odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem
usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na
zwierzętach. Odpady te zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów zostały zakwalifikowane do
grupy odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej, których poddawanie
odzyskowi jest zakazane. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23
grudnia 2002r.(Dz. U. Nr 8 poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oznaczone zostały kodem 1802.
Odpady weterynaryjne należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Posiadacz odpadów jest
obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymagającymi ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. (Dz. U. Nr 198
poz.1318) odpady weterynaryjne powinno się zbierać selektywnie w miejscach ich powstania i dzielić
na :
1.)odpady zakaźne
2.) odpady niebezpieczne
3.) odpady pozostałe- uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.
Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne należy przekazać do unieszkodliwienia. Szczegółowo zasady i
rygory postępowania z odpadami weterynaryjnymi dotyczące ich klasyfikowania , zbierania,
magazynowania i transportowania- określa wyżej wskazane rozporządzenie.
Na szczególną uwagę zasługuje zakaz unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych o właściwościach
zakaźnych( zakaźnych odpadów weterynaryjnych) poza obszarem województwa, na którym zostały
wytworzone. Wyjątkowo mogą być poddane unieszkodliwieniu na obszarze innego województwa, na
którym zostały wytworzone pod warunkiem, że odległość od miejsca wytworzenia odpadów do
miejsca ich unieszkodliwienia jest mniejsza niż odległość do tego rodzaju miejsca położonego na
obszarze tego samego województwa. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych

rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, chyba, że
prowadzi to do poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia
dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska. Transport odpadów niebezpiecznych powinien się odbywać z
zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.
( przepisy obowiązujące przy transporcie towarów niebezpiecznych o których mowa art. 9 ust. 4.5.
ustawy o odpadach)
Zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza miejscami ich wytwarzania z
wyjątkiem tych odpadów, które powstały w wyniku świadczenia usług weterynaryjnych na wezwanie.
W takim przypadku wytwórca zakaźnych odpadów weterynaryjnych zobowiązany jest do
bezzwłocznego dostarczenia wytworzonych odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego celu
pomieszczeń spełniających wymagania w zakresie magazynowania takich odpadów.
Obowiązki wynikające z ustawy o odpadach:
I.Zgodnie z art. 17 powołanej wyżej ustawy- wytwórca odpadów jest obowiązany do :
1.) Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli
wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;
2.) Przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie
albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
składa się właściwemu organowi ( staroście) w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności
powodującej powstawanie odpadów lub z dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub
rodzaj wytworzonych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi- w ilości 4 egzemplarzy. (art.24
ustawy o odpadach).
Informacja powinna zawierać:
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania;
-określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
Informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów;
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowania odpadów;
Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli
organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.
II. Obowiązkiem posiadacza odpadów , zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach, jest prowadzenie
ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów
niebezpiecznych z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:
1.)karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;
2.)karty przekazu odpadu;
Ewidencję , o której mowa wyżej, można prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym
poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.

Wzory dokumentów stosownych na potrzeby ewidencji określił Minister Środowiska w
rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzoru dokumentów (Dz. U. Nr 249 z 2010r.
poz.1673)
III. Obowiązkiem posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów, zgodnie z art. 37 ustawy o
odpadach, jest sporządzenie na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
Zbiorcze zestawienie danych posiadacz odpadów jest obowiązany przekazać właściwemu
marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy .
Za rok 2010 zestawienie zbiorcze należało złożyć na formularzu określonym w nieobowiązującym już
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r.( Dz. U. Nr 101, poz.686). Natomiast za
kolejny rok(2011) będą obowiązywały formularze zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do
sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249 z 2010r,
poz.1674).
IV. Lekarz weterynarii, będący wg ustawy posiadaczem odpadów , podlega karze pieniężnej w
wysokości 5.000zł w przypadku gdy:
1.)wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi lub zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej
warunków lub
2.)wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami
niezgodnie ze złożoną informacją(-art. 79 b ust. 1 ustawy o odpadach)
Kara w wysokości 10.000zł przewidywana jest w sytuacji gdy:
1).posiadacz odpadów pozbywa się ich wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania
odpadami lub:
2.)przekazał je podmiotom bez wymaganych prawem zezwoleń
3.) rozcieńcza je lub sporządza mieszaniny odpadów w celu spełnienia kryteriów
dopuszczenia odpadów do składania na składowiskach odpadów,
4.) miesza odpady niebezpieczne różnych rodzajów,
5.)wbrew zakazom dotyczącym zbierania odpadów dokonuje ich zbierania
Kara w wysokości 10.000zł przewidziana jest także w przypadku jeżeli posiadacz odpadów
będąc zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji
lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej
charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności , nie wykonuje tego obowiązku albo
wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Obowiązki lekarza weterynarii prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt w zakresie gospodarki
odpadami zostały określone w szczególności w następujących aktach prawnych:
1.ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach( tekst jednolity: Dz.U. Nr 185 , z 2010 r. poz.1243 ze
zmianami)

2.rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.
U. Nr 112 z 2001r, poz. 1206)
3.rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie rodzajów odpadów
medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane ( Dz. U. Nr 8 z 2003r,
poz.103)
4.rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi ( Dz. U. Nr 198 z 2010r,
poz.1318)
5.rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 z 2010r, poz. 1673)
6. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o
odpadach ( Dz. U. Nr 249 z 2010r, poz.1674).

