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Oświadczenie skierowane do ministra klimatu Michała Kurtyki 

Na dziesiątym posiedzeniu Senatu w dniu 13 maja 2020 r. złożyłem oświadczenie skierowane do ministra 

klimatu oraz głównego inspektora sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w czasie 

występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Uzyskana od pana Marka Kucińskiego, dyrektora generalne-

go działającego z upoważnienia głównego inspektora sanitarnego, odpowiedź jest dla mnie całkowicie niesa-

tysfakcjonująca. Nie uzyskałem w niej odpowiedzi na żadne z zadanych przeze mnie pytań. 

Z tego, co jest mi wiadome, do ministra klimatu zostało skierowane pismo – z dnia 25 marca 2020 r. – 

Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w którym także zawarto szereg pytań, 

ale i wątpliwości co do rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. Nie zwracałbym się ponownie do Pana Ministra, gdyby zagrożenie epidemiczne związane z koronawiru-

sem zdecydowanie zmalało. Tak jednak nie jest. Co chwilę słyszymy o nowych ogniskach zakażeń i kolej-

nych wielu osobach skierowanych do odbycia kwarantanny. Tymczasem śmiem twierdzić, że tak jak obser-

wujemy coraz większe rozprężenie, jeśli chodzi o noszenie maseczek w miejscach publicznych, tak samo 

postępujemy z odpadami komunalnymi z miejsc kwarantanny. To znaczy, traktowane są one analogicznie jak 

te wytwarzane we wszystkich pozostałych nieruchomościach. Jak długo taki stan będzie trwać? Czy do 

pierwszej tragedii? Wówczas zaczniemy szukać winnych, ale wtedy z pewnością będzie to spóźniona reakcja. 

Szanowny Panie Ministrze, gospodarka odpadami jest kluczowym elementem gospodarki komunalnej rea-

lizowanej zarówno przez podmioty samorządowe, jak i prywatne. Wymaga ona ciągłego i kompleksowego 

świadczenia usług na wysokim poziomie, bez zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. W czasie zagro-

żeń epidemicznych jest to jeszcze bardziej istotne i stąd pytanie do Pana Ministra dotyczące diagnozy stanu 

realizacji wytycznych ministra klimatu i głównego inspektora sanitarnego w sprawie postępowania z odpa-

dami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną 

przez niego chorobę COVID-19 przez podmioty odpowiedzialne za ich stosowanie. Czy wytyczne były wy-

starczające dla osiągnięcia założonych celów i czy nie wymagały doprecyzowania i uszczegółowień? A jeśli 

tak, czy to zostało uczynione? 

Z poważaniem 

Janusz Pęcherz 


