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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

DGO-PO.055.314.2020.MC Warszawa, dnia 08-01-2021 r.
1318069.4065598.3627190

Pan
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Szanowny Panie Rzeczniku,

nawiązując do pisma z dnia 7 września 2020 r., znak: WPL.603.2020.JJ, w sprawie wysokości 

stawek zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach1, uprzejmie informuję.

Na wstępie należy wyjaśnić, że odpady niebezpieczne, zwłaszcza zakaźne odpady medyczne 

i zakaźne odpady weterynaryjne, w przypadku ich niewłaściwego magazynowania powodują nie tylko 

największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale również, w przypadku konieczności ich usunięcia 

po zakończonej działalności, generują wysokie koszty ich zagospodarowania. Zagrożenia związane 

z zakaźnymi odpadami medycznymi i zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi należą do  największych 

nawet w porównaniu z olejami odpadowymi czy pojazdami wycofanymi z eksploatacji, które zostały 

wyłączone w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 

wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń2 z konieczności przyjęcia stawki w wysokości 1500 zł dla 

tych odpadów. Odpady niebezpieczne m. in. zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady 

weterynaryjne z uwagi na powyższe nie zostały wyłączone z konieczności przyjęcia stawki 

w wysokości 1500 zł. w przypadku ich magazynowania przez posiadacza odpadów prowadzącego 

termiczne przekształcanie odpadów w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, 

przeznaczonych bezpośrednio do termicznego przekształcania odpadów. 

Stawka określona w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia jest znacząco niższą stawką niż stawka dla 

odpadów niebezpiecznych, ale ma zastosowanie wyłącznie do odpadów innych niż niebezpieczne 

magazynowanych przez posiadacza odpadów prowadzącego termiczne przekształcanie odpadów 

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 256
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w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, przeznaczonych bezpośrednio do termicznego 

przekształcania odpadów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotowa propozycja może zostać wykorzystana 

w ramach ewentualnych – przyszłych prac legislacyjnych nad nowelizacją omawianego 

rozporządzenia. W chwili obecnej prace takie nie są planowane. 

Niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest prawnie wiążące.

Z poważaniem

Marzena Berezowska
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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