
 
 
 
 
 

 

Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa 
Jak  postępować  z  odpadami  wytwarzanymi  na  terenach  objętych 
kwarantanną? 

 

Jednym z najistotniejszych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami w czasie pandemii jest kwestia 
postępowania z odpadami wytwarzanymi przez osoby objęte kwarantanną oraz izolacją epidemiologiczną. Ustawa 
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 ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568; dalej  jako „Ustawa”) wprowadza szereg mechanizmów 
prawnych  usprawniających  gospodarowanie  odpadami  w  czasie  stanu  epidemii,  ale  nie  odpowiada  na  pytanie 
o szczegóły odbioru i dalszego zagospodarowania potencjalnie zainfekowanych odpadów.  
 
Problem  został  zaadresowany  w  wytycznych  Ministra  Klimatu  i  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  w sprawie 
postępowania  z  odpadami  wytwarzanymi  w  czasie  występowania  zakażeń  koronawirusem  SARS‐CoV‐2 
i zachorowań  na wywoływaną  przez  niego  chorobę  COVID‐19  („Wytyczne”)1.  Zalecenia  zawarte w Wytycznych 
zostały skierowane do czterech grup odbiorców:  
 gmin, 
 osób zdrowych objętych kwarantanną i osób stosujących środki zapobiegawcze,  
 osób przebywających w izolacji,  
 podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami.  
 

Zgodnie  z  Wytycznymi,  wdrożenie  szczególnej  procedury  unieszkodliwiania  odpadów  z  miejsc  potencjalnie 
zainfekowanych ma  spoczywać  na  gminach.  Do  obowiązków  gminnych  powinno  należeć  zapewnienie  worków 
umożliwiających identyfikację potencjalnie zainfekowanych odpadów oraz zorganizowanie ich odbioru co najmniej 
raz w tygodniu. W celu realizacji Wytycznych, gminom zaleca się działanie w porozumieniu z wojewodami, Policją 
i ośrodkami pomocy społecznej, którzy są wyłącznymi dysponentami informacji o adresach osób przebywających 
w izolacji  i  kwarantannie.  Gmina  ma  być  także  odpowiedzialna  za  zorganizowanie  odpowiedniego  transportu 
odpadów (do instalacji unieszkodliwiania odpadów albo do specjalnego miejsca ich zbierania) oraz za dezynfekcję 
pojemników wielokrotnego użytku i środków transportu wykorzystywanych do zagospodarowania odpadów z tzw. 
grupy C (odpadów potencjalnie zainfekowanych wirusem SARS‐CoV‐2). 
 
Odpady wytworzone przez osoby objęte kwarantanną są traktowane na równi z odpadami wytworzonymi przez 
osoby zdrowe stosujące środki zapobiegawcze (np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy w trakcie zakupów). 
Środki  ochrony  osobistej,  takie  jak maseczki  czy  rękawiczki,  powinny  być  gromadzone w  oddzielnych workach, 
wrzucanych  następnie  do  pojemnika  na  odpady  zmieszane.  Pozostałe  odpady  podlegają  zasadom  selektywnej 
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zbiórki – pod warunkiem, że segregacja odpadów nie została w danym województwie ograniczona lub wyłączona 
w drodze zarządzenia wojewody.  
 
Wytyczne określają także szczegółową procedurę postępowania z odpadami wytwarzanymi w miejscach, w których 
przebywają  osoby  objęte  izolacją  (gospodarstwa  domowe  i miejsca  kwarantanny  zbiorowej).  Zalecenia  dotyczą 
m.in. odpowiedniego oznakowania odpadów i sposobów ich zabezpieczenia, takich jak zapełnianie worka do ¾ jego 
pojemności  czy  pakowanie  zabezpieczonych  odpadów  w  dodatkowy  worek.  Zaleca  się  także  przetrzymywanie 
zabezpieczonych  odpadów  przez  72  godziny  przed  przekazaniem  ich  do  dalszego  zagospodarowania.  Odpady 
magazynuje  się w odpowiednio oznakowanych  i  zabezpieczonych pojemnikach  lub  kontenerach umieszczonych 
w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna) lub w miejscach wyznaczonych 
na  terenie posesji  (zabudowa  jednorodzinna). Odpady,  których nie można  łączyć  z  innymi  odpadami  (tj.  zużyty 
sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  zużyte  baterie  i akumulatory,  zużyte  świetlówki),  powinny  być  pozostawione 
w domu do czasu zakończeniu izolacji.  
 
Wytyczne  obejmują  także  zalecenia  dla  podmiotów  zajmujących  się  odbiorem  i  gospodarowaniem  odpadami, 
dotyczące m.in.:  
 magazynowania odpadów zbieranych selektywnie przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia,  
 przetwarzania odpadów z grupy C wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych, działających bez 

udziału  człowieka,  a  w  przypadku  braku  takiej  możliwości  –  kierowania  odpadów  bezpośrednio  do 
unieszkodliwiania,  

 ustanowienia szczególnych warunków pracy i – w miarę możliwości – zapewnienia pracownikom środków 
ochrony indywidualnej. 
 

W  celu  zapewnienia  ciągłości  odbioru  i  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  i bioodpadów, 
w przypadku  niedoboru  personelu  zaleca  się  zapewnić  pierwszeństwo  przetwarzania  odpadów  z  grupy  C  oraz 
zmniejszenie  częstotliwości  odbioru  selektywnie  zbieranych  odpadów  z frakcji  szkła,  papieru,  metali  i  tworzyw 
sztucznych. Jednak zgodnie z Ustawą, zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w czasie epidemii leży 
w gestii wojewody działającego na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wydaje się,  że powyższe 
zalecenie  może  stanowić  jedynie  argument  uzasadniający  wystąpienie  do  odpowiedniego  organu  z  wnioskiem 
o doprowadzenie do wydania stosownego zarządzenia w tym zakresie.  
 
Zgodnie  z  Wytycznymi,  odpady  z  grupy  C  stanowią  odpady  komunalne,  których  unieszkodliwienie  wymaga 
szczególnych  środków  ostrożności. Wytyczne  –  choć wskazują  pożądane  przez  resort  kierunki  gospodarowania 
potencjalnie zainfekowanymi odpadami – niewiele wnoszą do dyskusji o praktycznej stronie organizacji kryzysowej 
gospodarki odpadowej. Warto też pamiętać, że rządowe wytyczne nie mają mocy prawnej – tym bardziej zasadny 
jest postulat uszczegółowienia regulacji odpadowych na poziomie ustawy.
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