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Ministerstwo Klimatu i główny inspektor sanitarny opracowali wytyczne w sprawie postępowania z odpa-

dami w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

Główny ciężar związany z realizacją tych wytycznych znów spoczął na gminach, które powinny zapewnić 

specjalnie oznakowane worki służące identyfikacji potencjalnie zainfekowanych odpadów oraz zorganizować 

ich transport do miejsc utylizacji. Na papierze, jak zwykle, wygląda to bardzo dobrze i jeżeli byłoby to reali-

zowane, nie musielibyśmy sią niczego obawiać. Tymczasem zdaniem wielu samorządowców, przedstawicieli 

firm zarówno zajmujących się transportem odpadów, jak i prowadzących instalacje unieszkodliwiania odpa-

dów komunalnych, a także zdaniem wielu ekspertów zajmujących się od wielu lat zagadnieniami z zakresu 

gospodarki odpadowej, kwestia postępowania z wymienionymi odpadami jest obecnie bardzo palącym pro-

blemem, wymagającym natychmiastowych działań. Rozwiązanie problemu wymaga szybkich decyzji nie tyle 

na szczeblu samorządowym, ile przede wszystkim na szczeblu rządowym i wojewódzkim – wojewodów. 

Pomijam część urzędów gmin, które nie mają nawet świadomości wprowadzenia wytycznych co do tego, co 

należy zrobić z odpadami powstającymi w nieruchomościach zamieszkiwanych przez osoby z kwarantanny 

lub pozostające w izolacji; te samorządy, które są w pełni świadome zadań, jakie przed nimi stoją, często nie 

mają możliwości realizacyjnych. Nie dysponują informacjami o adresach osób pozostających w izolacji czy 

kwarantannie, którymi to danymi dysponują wojewoda, policja i sanepid. Gminne czy miejskie ośrodki po-

mocy społecznej posiadają te informacje jedynie w ograniczonym zakresie. Nie jest zatem możliwe, aby ob-

jąć wszystkie osoby zalecaną procedurą. Na te same przeszkody wskazują firmy zajmujące się odbiorem 

i transportem odpadów komunalnych. Twierdzą, że niepotrzebne są im dane osobowe, a jedynie adresy nieru-

chomości, spod których mają zabrać te odpady. Jest to ważne, aby wyposażyć pracowników w odpowiednie 

środki zabezpieczające, a wcześniej jeszcze ich przeszkolić z procedur postępowania z tego rodzaju odpada-

mi. Firmy transportowe wskazują ponadto, że posiadanie danych adresowych nieruchomości jest konieczne 

także w celu zadysponowania odpowiedniego pojazdu, tak aby wyselekcjonowane i zabezpieczone worki nie 

były rozrywane w nowoczesnych „śmieciarkach” na odpady komunalne.  

Najważniejszym problemem na dzisiaj, zarówno dla gmin, jak i dla firm transportowych, jest zapewnienie 

miejsca utylizacji omawianych odpadów. Wskazanie przez wojewodów, że odpady takie można zutylizować 

w zakładach termicznej utylizacji odpadów komunalnych – spalarniach – absolutnie nie załatwia sprawy. Dla 

przykładu na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują 2 takie zakłady, które odmawiają przyjęcia 

odpadów komunalnych, w tym odpadów pochodzących z miejsc kwarantanny i miejsc izolacji. Istnieje nie 

tylko pilna potrzeba wskazania miejsc utylizacji tych odpadów z poszczególnych gmin, ale przede wszystkim 

konieczność nakazu realizacji tego obowiązku przez wskazane przez wojewodów zakłady. Bez tego będzie-

my mieli w niedługim czasie czerwone worki z oznakowanymi odpadami w przydrożnych rowach i lasach, 

tak jak to miało już miejsce w przeszłości. 

W Polsce mamy aktualnie zaledwie kilka działających spalarni. To nie jest rozwiązanie dla całego kraju. 

Trzeba mieć świadomość, że problem ten można byłoby załatwić znacznie prościej przez składowanie tych 

odpadów na wysypiskach spełniających odpowiednie normy prawne, na których wydzielone byłyby specjal-

nie przygotowane kwatery – przeznaczone tylko do składowania odpadów z miejsc kwarantanny czy miejsc 

izolacji. Aby nie było w tym zakresie wypaczeń, można przewidzieć odpowiednie procedury ewidencji i kon-

troli tych odpadów. Byłoby to rozwiązanie stosunkowo tanie, nieobciążające zbytnio samorządów dodatko-

wymi kosztami związanymi z nowymi, nieprzewidzianymi zadaniami. W wielu przypadkach aktualnie obo-

wiązujące uregulowania prawne stoją jednak na przeszkodzie takim rozwiązaniom. Funkcjonujące dzisiaj 

nowoczesne zakłady unieszkodliwiania odpadów komunalnych, mające pozwolenia zintegrowane na ich 

prowadzenie, nie mogą zastosować takiej drogi. Każda tona odpadów komunalnych jest rejestrowana na bra-

mie wjazdowej i kierowana do instalacji ich segregacji, część w sposób automatyczny, a część – w sposób 

tradycyjny, za pomocą rąk ludzkich. Zakład nie może narazić na niebezpieczeństwo swoich pracowników, 

aby wraz z typowymi odpadami komunalnymi segregowali także odpady z miejsc kwarantanny, a tym bar-



dziej z miejsc izolacji. Takie sytuacje wymagają pilnych rozwiązań albo ze strony wojewodów, albo ze strony 

Ministerstwa Klimatu. Nie można z tym czekać do czasu, aż pandemia ustanie. Rozwiązania są potrzebne 

natychmiast. 

Jeśli Ministerstwo Klimatu i główny inspektor sanitarny nie podzielają tych obaw oraz nie widzą koniecz-

ności pilnych regulacji, których potrzebę sygnalizuję, to chciałbym otrzymać odpowiedź na następujące pyta-

nia. 

1. Kto dzisiaj w Polsce ma pełną informację na temat liczby miejsc, gdzie odpady są wytwarzane przez 

osoby z miejsc kwarantanny i izolacji? 

2. O jakich ilościach tych odpadów mówimy? 

3. Kto prowadzi rejestr zakładów zajmujących się rzeczywiście utylizacją tych odpadów i ile jest takich 

zakładów? 

4. Kto prowadzi rejestr umów zawartych przez zakłady utylizacji odpadów, o których mowa, z gminami, 

firmami transportowymi, prywatnymi zakładami opieki społecznej itp.? 

Są to informacje niezbędne do oceny realizacji wytycznych Ministerstwa Klimatu i GIS w omawianym 

zakresie, ale i do oceny stopnia zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z nieprawidłowym funkcjonowa-

niem tego systemu. 

Z poważaniem 

Janusz Pęcherz 

 
 


