
Odpady medyczne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowią 

odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz 

prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. 

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. 

Zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem wytwarzania. 

Wyjątek od ww. reguły: wytwórca zakaźnych odpadów medycznych powstałych w wyniku świadczenia 

usług na wezwanie jest obowiązany do bezzwłocznego dostarczenia wytworzonych odpadów do 

przystosowanych do tego celu pomieszczeń spełniających wymagania w zakresie magazynowania 

takich odpadów. 

Zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów 

niebezpiecznych. 

Zakazuje się: 

 unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów, 

 składowania zakaźnych odpadów medycznych na składowisku. 

Przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych polegające na  unieszkodliwianiu tych odpadów 

wymaga uzyskania zezwolenia marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce 

przetwarzania odpadów. 

Marszałek województwa przed wydaniem ww. zezwolenia, występuje do Głównego Inspektora 

Sanitarnego o zgodę na dopuszczenie funkcjonowania instalacji lub urządzenia do unieszkodliwiania 

tych odpadów. 

   Kody odpadów      Rodzaje odpadów medycznych 

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 02* 
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 03* 

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, 

podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 

18 01 04 
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, 

pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) 

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 



18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 

18 01 80* 
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej 

o właściwościach zakaźnych 

18 01 81 
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, 

inne niż wymienione w 18 01 80 

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 

 Źródło GIS 

 


