
34 GAZETA LEKARSKA

PRAKTYKA LEKARSKA

KTO OBOWIĄZEK TERMIN

prowadzenie ewidencji odpadów • na bieżąco

składanie zbiorczych zestawień danych 
o rodzajach i ilości odpadów oraz 
o sposobach gospodarowania

•  do 15 marca każdego roku za rok 
poprzedni

•  do właściwego ze względu na miejsce 
wytwarzania odpadów marszałka 
województwa

przechowywanie dokumentów 
potwierdzających unieszkodliwianie  
zakaźnych odpadów medycznych

•  na bieżąco (w formie papierowej  
lub elektronicznej)

lekarze prowadzący 
praktyki zawodowe, którzy: 
wprowadzają gazy lub pyły 
do powietrza (tj. posiadają 
samochód osobowy 
lub ciężarowy, własne 
ogrzewanie, np. kotłownia, 
wszelkiego rodzaju 
technologie powodujące 
emisję do powietrza);
od 2018 roku wykreślono 
pobór wód z ujęć własnych;

składanie zbiorczych zestawień informacji 
o zakresie korzystania ze środowiska 
oraz wysokości należnych opłat, wraz 
z wniesieniem należnej opłaty na rachunek 
urzędu marszałkowskiego
  

•  do 31 marca każdego roku za rok 
poprzedni

•  do właściwego urzędu marszałkowskiego

Przedsiębiorcy, u których obliczona 
opłata za każdy z rodzajów korzystania 
nie przekroczy 100 zł, składają ostatnie 
sprawozdanie za rok 2016, w kolejnych 
latach są z tego obowiązku zwolnieni. Nie 
wnosi się opłaty w przypadku, gdy wyliczona 
kwota nie przekracza 800 zł za rok dla 
danego rodzaju korzystania ze środowiska.

Prezentujemy zaktualizowane kalendarium wybranych obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących 
indywidualne i grupowe praktyki lekarskie (w tym również niektóre obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako 

pracodawców). Obowiązki w 2019 r. pokrywają się z tymi, które wypełniają Państwo co roku. Przedstawiamy 
także zestawienie obowiązków statystycznych praktyk lekarskich. Materiał powstał z inicjatywy Jerzego Gryko, 

przewodniczącego Zespołu ds. Praktyk Lekarskich NRL, na podstawie materiału udostępnionego przez OIL w Gdańsku.

EWIDENCJA ODPADÓW

lekarze prowadzący praktyki 
zawodowe, wytwarzający 
odpady medyczne, 
z wyjątkiem praktyk 
kontraktowych oraz praktyk 
wytwarzających jedynie 
odpady komunalne

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
•  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
•  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów  

medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA

Podstawa prawna:    
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
•  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania 

ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

KALENDARZ LEKARZA

OBOWIĄZKI DLA PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE


