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Pani
Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10
02-757 Warszawa

odpowiadając na pismo z dnia 13.02.2017 r., znak: NIPIP-NRPIP-DM.002.51.2017.TK,
dotyczące klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez
pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi
za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo też odpadów ampułko-strzykawek,
przesyłam uzyskane w przedmiotowej

sprawie stanowisko Departamentu Gospodarki

Odpadami w Ministerstwie Środowiska z dnia 08.05.2017r., znak: DGO-I.022.36.2017.MS,
które jest tożsame ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

dr n. med.

Do wiadomości:
Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska
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Warszawa, dnia 08-05-2017 r.

Pani
Krystyna Radecka
Dyrektor Departamentu
Higieny Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z pismem z dnia 1 marca 2017 r. (znak: GIS-HŚ-NS-4320-00039/MP/16)
dotyczącym kwestii klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez
pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do

określenia poziomu cukru

za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo też odpadów

we

krwi

ampułko-strzykawek,

przedstawiam poniżej następujące informacje.
Definicja odpadów medycznych zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia
2014 r. o odpadach (Dz. U . z 2016 r. poz.1987 i z 2017 r. poz. 785) uniemożliwia

zakwalifikowanie

odpadów, o których mowa w pierwszym akapicie pisma jako odpadów medycznych. Definicja
odpadów medycznych brzmi bowiem następująco: przez odpady medyczne rozumie się odpady
powstające

w

związku

z

udzielaniem

świadczeń

zdrowotnych

oraz

prowadzeniem

badań

i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Zaś odpady powstające w domu u pacjenta
(z

wyłączeniem

zakaźnych

odpadów

medycznych

i

zakaźnych

odpadów

weterynaryjnych

powstających w wyniku świadczenia usług na wezwanie - wówczas wytwórca takich odpadów jest
obowiązany do bezzwłocznego dostarczenia wytworzonych odpadów do przystosowanych do tego
celu pomieszczeń spełniających wymagania w zakresie magazynowania takich odpadów) należy
zakwalifikować jako odpady komunalne.
W myśl definicji odpadów komunalnych zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12
grudnia2014 r. o odpadach są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych

z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W związku z powyższym, odpady
powstające w gospodarstwach domowych, w tym np. strzykawki, igły wytworzone podczas iniekcji
domowych lub podobne należy traktować jako odpady komunalne.
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U . z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), za odebranie i właściwe

zagospodarowanie

odpadów komunalnych odpowiedzialne są gminy, natomiast właściciele nieruchomości, o których
mowa w art. 6c ustawy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei w zamian za pobraną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom

nieruchomości

możliwość pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez
to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2 ww. ustawy,
przyjmowanie

odpadów

przez

punkty

selektywnego

zbierania

odpadów

komunalnych

oraz

zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. Odpady typu igły, strzykawki
lub podobne, powstające w gospodarstwach domowych powinny być klasyfikowane w grupie 20;
w celu ich prawidłowego zaklasyfikowania należałoby zastosować kod ex 20 01 99 - np. odpady
wytworzone

podczas

iniekcji

domowych

(zużyte

igły,

strzykawki),

zgodnie

z

przepisami

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( D z . U .
z 2014T. poz. 1923). Zasadniczo więc zapewnienie mieszkańcom możliwości pozbywania się tych
odpadów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy do gminy.
Oznacza to, że gmina powinna wskazać miejsce gdzie można oddać tego typu odpady - może to być
np. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Reasumując, w obecnym stanie prawnym nie jest możliwa inna klasyfikacja

odpadów

powstających w domu w wyniku przeprowadzania badań stężenia cukru we krwi, odpadów igieł
do penów czy też odpadów ampułko-strzykawek. Ewentualne zmiany w tym zakresie wymagają
wprowadzenia zmian na poziomie ustawowym. Jednocześnie informuję, że ewentualne propozycje
zmian w zakresie klasyfikacji

odpadów, o których mowa w niniejszym piśmie czy też w kontekście

definicji odpadów medycznych zostaną poddane analizie na etapie kolejnej nowelizacji ustawy z dnia
12 grudnia 2014 r. o odpadach.
«

Z poważaniem
Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
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