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KATALOG AKTÓW PRAWNYCH  

 

Aspekt środowiskowy : Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych; wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne  

 
 

 

Lp. 

 

Nazwa 

Miejsce wydania Wymagania odnoszące 

się do zakładu  

Ocena zgodności z wymaganiem 

prawnym 

1 Ustawa 
 z dnia 14 grudnia 2012  

o odpadach  

 

(Dz. U. z 2018 poz. 

992,1000)  

 

Zasady prowadzenia 
gospodarki odpadami 

Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232 ze zm.) pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów wymagane jest 

w związku z eksploatacją instalacji  

w przypadku wytwarzania odpadów o 
masie powyżej 1 Mg (tony) rocznie w 

przypadku odpadów niebezpiecznych  

lub o masie 5000 Mg (ton) rocznie w 
przypadku odpadów innych niż 

niebezpieczne). Zgodnie z art. 31 ust. 

1 i ust. 2 nowej ustawy o odpadach, 
decyzje wydane na podstawie 

przepisów dotychczasowych wygasły 

z dniem 23.01.2013 r. 

2.  Rozporządzenie Ministra 

Środowiska  

z dnia 9 kwietnia 2014   
w sprawie katalogu odpadów  

 

(Dz. U. z 2014, poz. 

1923) 

Katalog odpadów  

 

Odpady posiadają kody – stosowanie 

w kartach przekazania odpadów 

3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 5 października 2017 roku w 
sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami 

medycznymi 

(Dz. U. z 2017 poz. 1975)  Obowiązki postępowania 

z odpadami medycznymi. 
Segregacja i warunki 

przechowywania.  

Warunki spełnione  

4. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. 

w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów 

 (Dz. U. 2014 poz. 1973) Wzór karty przekazania 
odpadów i wzór karty 

ewidencji odpadów.  

Warunki spełnione.  

5. Ustawa z 30 listopada 2012 o 

redukcji niektórych obciążeń w 

gospodarce.   

(Dz. U. z 2012 r. poz. 

1342) 

Konieczność wnoszenia 

opłat za korzystanie ze 

środowiska.  

Warunki spełnione  

7. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 13 stycznia 2014 w 
sprawie dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów medycznych 
lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych 

(Dz. U. z 2014, poz. 107) Wzór druku 

potwierdzający utylizację 
odpadów medycznych  

Warunki spełnione  

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mogą być 

składowane na składowisku 

odpadów w sposób nieselektywny 

(Dz. U. z 2015, poz. 110) 

 

  

9. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzajów odpadów i ilości 
odpadów, dla których nie ma 

obowiązku prowadzenia ewidencji 

odpadów 

(Dz. U. z 2015, poz. 314)  
 

  

 

 

Pobór wody, wytwarzanie ścieków    

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

Miejsce wydania Wymagania odnoszące 

się do zakładu  

Ocena zgodności z 

wymaganiem prawnym 

1. Ustawa – Prawo wodne  Dz. U. z 2017 poz. 1566, 
2180, z 2018 r. poz. 

650,710 

Wymagania w zakresie 
poboru wody podziemnej 

Warunki spełnione – 
wymaganie wodno-

prawne 
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2. Ustawa - Prawo ochrony środowiska  Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 

z późn. zm 

  

3.  Obwieszczenie Ministra Środowiska 

z dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie ze 

środowiska za rok 2017  

Dz. U. z 2016 poz. 718  Konieczność wniesienia 

opłaty za korzystanie ze 
środowiska 

 

Warunki spełnione 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dn. 22 grudnia 2017 w sprawie opłat 

za usługi wodne  

Dz. U. 2017 poz. 

2502 

Konieczność wnoszenia 
opłat za korzystanie ze 

środowiska  

 

 

 

Zużycie energii elektrycznej    

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

Miejsce wydania Wymagania odnoszące 

się do zakładu  

Ocena zgodności z 

wymaganiem prawnym 

1.  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o 

zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz ustawy - Prawo 
ochrony środowiska 

Dz. U. z 2004 r. Nr 91 

poz.875 

Posiadanie umowy na 

dostawę energii 

elektrycznej  

Posiada umowę na 

dostawę energii 

elektrycznej  

 

Aspekt środowiskowy : Stosowanie substancji niebezpiecznych  

 

 

Lp. Nazwa Miejsce wydania Wymagania odnoszące 

się do Szpitala 

Ocena zgodności z 

wymaganiem prawnym 

1 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o 

substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 143)   

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 

oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin 

niebezpiecznych oraz niektórych 

mieszanin 

(Dz.U. 2012 poz. 445)  Sposoby oznakowania 

opakowań z substancjami 

niebezpiecznymi  

Znane zatrudnionym  

3 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o 

substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych 

Dz. U. 2015 poz. 881 Gazy chłodnicze  Warunki spełnione 

 

 
 

Pozostałe:  

Lp. Nazwa Miejsce wydania Wymagania odnoszące 

się do Szpitala 

Ocena zgodności z 

wymaganiem prawnym 

1 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych 
Dz. U. 2010 nr 107 

poz. 679 

Serwis sprzętu 

medycznego  

Warunki spełnione 

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

Dz.U. 2012 poz. 739 Dostosowanie 
pomieszczeń szpitalnych 

do wymagań zawartych w 

rozporządzeniu 

Warunki spełnione 
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