
 
 
 
 
 

 

Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa 
Jak  postępować  z  odpadami  wytwarzanymi  w  ramach  zwalczania 
COVID‐19? 

 

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 zmian dotyczących 
zasad gospodarowania odpadami w czasie epidemii.  
 
Ustawa  przyznaje  wojewodom  szerokie  uprawnienia  do  regulowania  sposobu  postępowania  z odpadami 
wytwarzanymi w związku ze zwalczaniem COVID‐19. Na podstawie nowych przepisów wojewoda może – w drodze 
decyzji  administracyjnej  –  wydawać  polecenia  dotyczące  unieszkodliwiania  takich  odpadów  z  częściowym 
wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm., dalej jako 
„Ustawa o odpadach”) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 
z późn. zm.). Polecenie wojewody powinno określać: 
 podmiot zobowiązany do gospodarowania odpadami (przy czym wydanie polecenia jest możliwe jedynie 

w odniesieniu  do  podmiotów  posiadających  stosowne  możliwości  techniczne  i  organizacyjne  do  jego 
realizacji); 

 miejsce, metodę oraz warunki unieszkodliwiania odpadów (w tym transportowania i magazynowania przed 
ich przetworzeniem); 

 obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (za pośrednictwem systemu BDO lub w formie papierowej, 
przy  czym  dokumenty  ewidencyjne  sporządzane  w  formie  papierowej  powinny  być  przekazywane 
właściwemu wojewódzkiemu  inspektorowi ochrony  środowiska w  terminie 14 dni od unieszkodliwienia 
odpadów), 

 okres obowiązywania polecenia.  
 

Ze  względu  na  ryzyko  występowania  wirusa  w  poszczególnych  kategoriach  odpadów wytwarzanych  w  ramach 
zwalczania  COVID‐19,  Ustawa  rozróżnia  odpady medyczne  o właściwościach  zakaźnych  oraz  pozostałe  odpady, 
w tym  odpady  komunalne.  Dopuszczalną  metodą  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  jest  ich  termiczne 
przekształcanie, które może polegać na spalaniu odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 850o C 
albo na innym procesie termicznego przekształcania, w tym pirolizie, zgazowaniu lub procesie plazmowym (o ile 
substancje  powstające  podczas  tych  procesów  będą  następnie  spalane).  Ustawa  umożliwia  awaryjne 
unieszkodliwienie odpadów medycznych w instalacjach nieposiadających stosownych decyzji administracyjnych na 
wypadek braku możliwości przetworzenia tych odpadów w uprawnionych instalacjach. 
 
W przypadku odpadów innych niż medyczne, wojewoda może w drodze polecenia zadecydować o przekazywaniu 
zmieszanych  odpadów  komunalnych  do  instalacji  komunalnych  niezapewniających  mechaniczno‐biologicznego 
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przetwarzania odpadów zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 Ustawy o odpadach, a  także zezwolić na składowanie  lub 
termiczne  przekształcanie  odpadów  komunalnych  bez  wstępnych  procesów  przetwarzania  (takich  jak 
wysegregowanie odpadów do odzysku czy zmniejszenie masy odpadów przed składowaniem). 
 
Polecenia wojewody  są  adresowane  do wszystkich  działających w  danym województwie  organów  administracji 
rządowej  i  samorządowej,  państwowych  i  samorządowych  osób  prawnych,  samorządowych  jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także do przedsiębiorców oraz do innych niż państwowe 
i  samorządowe  osób  prawnych  oraz  do  innych  niż  państwowe  i  samorządowe  jednostek  organizacyjnych 
nieposiadających  osobowości  prawnej.  Polecenia  nie  wymagają  uzasadnienia  i  podlegają  natychmiastowemu 
wykonaniu. Nadzór nad ich realizacją sprawują właściwi wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.  
 
Ustawa przyznaje wojewodzie uprawnienie do wydania zarządzenia w przedmiocie czasowej zmiany lub czasowego 
wyłączenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całego województwa lub jego części. Jak wskazuje 
się w uzasadnieniu,  zarządzenie może określać mniejszą niż przewidzianą prawem  liczbę  frakcji  segregowanych 
odpadów albo w całości znosić obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Na wniosek wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta, zarządzenie może także zmieniać częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób 
świadczenia usług przez punkty ich selektywnego zbierania. 
 
Ustawa  przewiduje  także  obligatoryjne  zawieszenie  trwających  postępowań  administracyjnych  dotyczących 
instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które nie zostały oddane do eksploatacji przed 
31 marca  2020  r.  Ponadto  odłożona  w  czasie  została  realizacja  delegacji  ustawowej  zawartej  w  art.  35b  ust. 
4 Ustawy  o  odpadach,  zobowiązująca  Ministra  Klimatu  do  wydania  do  dnia  31  lipca  2020  r.  rozporządzenia 
w sprawie  listy  instalacji  do  termicznego  przekształcania  odpadów  komunalnych.  Planowany  termin  przyjęcia 
przepisów wykonawczych to 31 grudnia 2020 r. 
 
Ustawa wydłuża także dopuszczalny okres prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej z 31 lipca 2020 r. 
do  31  grudnia  2020  r.,  przy  czym  uzupełnienie  informacji  ewidencyjnych  w  Bazie  danych  o  produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami powinno nastąpić przed końcem stycznia 2021 r. 
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