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Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa
Odpady wytwarzane na terenach objętych kwarantanną
Przez lata wypracowaliśmy skuteczną taktykę prowadzenia spraw spornych i obrony przed fiskusem,
odnosząc sukcesy w wygranych postępowaniach. Wiemy jak ważne dla naszych klientów są kompleksowe i zrozumiałe rozwiązania, dlatego na bieżąco współpracujemy z przedsiębiorcami, pomagamy
w ograniczaniu ryzyk oraz opracowujemy i wdrażamy plany zarządzania obciążeniami podatkowymi.
Współpracowaliśmy przy transakcjach zbycia firm i innych aktywów, zwiększających bezpieczeństwo.
Budujemy dla klientów długookresowe strategie i minimalizujemy koszty podatkowe prowadzonej
działalności.

Na chwilę obecną nie zostały przyjęte mechanizmy prawne służące reorganizacji pracy podmiotów
działających w sektorze gospodarki odpadami. Zasadniczy problem sprowadza się do ustalenia, w jaki
sposób należy postępować z odpadami wytwarzanymi przez osoby objęte kwarantanną epidemiologiczną. Przedstawiciele Generalnego Inspektoratu Sanitarnego („GIS”) oraz Ministerstwa Klimatu
(„MK”) uważają, że tego rodzaju odpady należy traktować jako odpady komunalne . Potwierdzenie
tej tezy ma znajdować się w definicji kwarantanny rozumianej jako odosobnienie osoby zdrowej,
która była narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu zapobieżenia szerzenia się choroby
COVID-19 (odpowiednio do art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm., dalej jako „UZZZC”).

W naszej opinii, zaproponowana przez GIS i MK klasyfikacja odpadów wytwarzanych przez osoby objęte kwarantanną nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Próba racjonalizacji tego stanowiska
poprzez odwołanie się do praktyki postępowania w przypadku innych chorób zakaźnych (np. grypy)
jest logiczna, jednak pozostaje nieadekwatna do skali zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2. Sytuację komplikuje przyjęta w drodze Ustawy COVID-19, definicja miejsca
kwarantanny rozumianej jako odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę (art. 2 pkt 40 UPZZZ).

Definicje kwarantanny i miejsca kwarantanny pozostają sprzeczne, jednak problem odbioru odpadów
z nieruchomości zagrożonych występowaniem wirusa wykracza poza postulat harmonizacji przepisów UZZZC. Identyfikacja osób zakażonych wirusem, które nie zostały pozytywnie zdiagnozowane,
jest niemożliwa. Trwający stan zagrożenia epidemiologicznego uzasadnia zaś postępowanie ze szczególnym zachowaniem zasad ostrożności i prewencji. W konsekwencji, wszystkie odpady pochodzące
z miejsc objętych kwarantanną powinny być traktowane jako odpady o właściwościach zakaźnych.
Podobne stanowisko – odmienne wobec opinii GIS i MK – przedstawił wojewoda kujawsko-pomorski,
który w instrukcji z 16 marca 2020 r. zalecił kwalifikację takich odpadów do kategorii odpadów medycznych przeznaczonych do utylizacji . Interwencja ustawodawcy w tym zakresie wydaje się niezbędna – konieczne jest rozszerzenie zakresu Ustawy COVID-19 i wypracowanie jednolitej praktyki
postępowania z odpadami z obszarów zagrożonych występowaniem wirusa.
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