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Pan
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Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Janusza Pęcherza podczas w. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 13 maja 2020 r. w spawie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2. - BPS/043-10-295-MK/20 przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Na wstępie chciałby podkreślić, że jeżeli jest to tylko możliwe należy gospodarować odpadami 
komunalnymi tak jak dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracowane we współpracy z Ministerstwem 
Klimatu (dalej jako „Wytyczne”)1 są materiałem pomocniczym dla poszczególnych stron systemu 
gospodarowania odpadami, zawierają zestawienie dobrych praktyk, które mogą zostać zastosowane, 
jednak nie są materiałem wiążącym. Zgodnie z stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej: 
GIS)2 odpady pochodzące od osób odbywających kwarantannę lub będących w izolacji domowej należy 
traktować jako odpady komunalne. W celach prewencyjnych można zastosować dobre praktyki 
wskazane w Wytycznych np. odczekanie ok 9 dni przed przetworzeniem odpadów, dezynfekcję 
worków, stosowanie szczelnych worków i zapełnianie jedynie do ¾ ich objętości. Wytyczne 
Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały opracowane na podstawie 
informacji World Health Organization3 oraz Komisji Europejskiej. Według Wytycznych Komisji 
Europejskiej (dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu4) obecnie nie ma dowodów na to, 
że standardowe procedury gospodarki odpadami nie zapewniają bezpieczeństwa lub są niewystarczające 
pod względem ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, lub że odpady z gospodarstw 
domowych odgrywają rolę w przenoszeniu SARS-CoV-2 lub innych wirusów układu oddechowego.

Odpady są materiałem, który (niezależnie od ogłoszonej pandemii koronawirusa) zawsze mógł 
zawierać czynniki chorobotwórcze. W związku z tym obowiązujące przepisy prawa określają zasady 
bezpieczeństwa pracowników posiadających styczność z odpadami5.

1https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-
sars-cov-2
2https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny
3https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-
19?fbclid=IwAR0DwTnUAeKUrCqjIhLYscReUDtBUoC-FIcNIYbQg_YaMWIiJ88WyhEyi34
4https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-komisji-europejskiej-w-sprawie-postepowania-z-odpadami-wytwarzanymi-w-
czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2-i-zachorowan-na-wywolywana-przez-niego-chorobe-covid-19-w-
czasie-trwania-pandemiiepidemii
5 W szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki(Dz. 
U. z 2005 r. poz. 716) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U z 2009 r. poz. 868)



W związku z powyższym przekazywanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących od 
osób odbywających kwarantannę lub przebywających w izolacji domowej do spalarni lub do 
składowania nie jest w mojej opinii prawidłowym rozwiązaniem. Wytyczne były opracowywane na 
podstawie wstępnych wytycznych przygotowywanych przez KE. Ostateczne wytyczne KE (oraz inne 
materiały wskazane w piśmie – opracowania WHO oraz ECDC) podkreślają wagę utrzymania 
postępowania z odpadami tak jak przed pandemią. W miarę możliwości należy nimi gospodarować w 
dotychczasowy sposób określony dla odpadów komunalnych posiłkując się Wytycznymi. 

W przypadku braku fizycznej możliwości wyrzucenia odpadów, mieszkańcy mogą zgłaszać 
zapotrzebowanie na odbiór odpadów „spod drzwi” do gmin, które powinny taką informację przekazać 
do podmiotu odbierającego odpady. Chciałbym tutaj podkreślić, że zapewnienie odpowiednio 
oznaczonych worków, powinno się odbywać „w miarę możliwości”.

Niezależnie od powyższego Minister Klimatu zaproponował przepisy prawa, które mają ułatwić 
gospodarowanie odpadami w czasie pandemii koronawirusa. Zostały one uchwalone w ustawie z dnia 
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw6.

Wypracowane rozwiązania umożliwią szybkie reagowanie administracji w sytuacjach 
wyjątkowych (gdyż co do zasady gospodarka odpadami powinna odbywać się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami), w których np. z powodu zaburzeń pracy zakładu zajmującego się 
odbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych powstałoby zagrożenie wynikające z braku 
płynnego odbioru oraz przetwarzania odpadów.

Poniżej przedstawiam szczegółowe odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu:

Pełną informację na temat osób poddanych kwarantannie oraz przebywających w izolacji 
posiada Główny Inspektor Sanitarny. Dane dotyczące ilości wytworzonych odpadów w 2020 roku będą 
znane w przyszłym roku ze względu na terminy składania sprawozdań podmiotów prowadzących 
gospodarowanie odpadami oraz potrzebę weryfikacji tych danych. Nie prowadzi się rejestru 
przedsiębiorców przetwarzających lub unieszkodliwiających odpady od osób w kwarantannie lub 
przebywających w izolacji domowej, ani nie prowadzi się rejestru umów takich przedsiębiorców.

Wiele osób przechodzi zakażanie koronawirusem bezobjawowo zatem należy zachowywać 
szczególne środki ostrożności nie tylko w przypadku odpadów, ale również w wielu innych dziedzinach 
życia (działalność gospodarcza, handlowa, transport publiczny, a także gospodarka odpadami). 

Z poważaniem
Z up. Ministra 
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

6 Dz. U. poz. 568
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