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PLAN WYSTĄPIENIA

1) Informacje dotyczące stosowania przepisów art. 11a – 11c ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

2) Stwierdzane przez WIOŚ naruszenia w okresie epidemii;

3) Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z epidemią;

4) Stwierdzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska zagrożenia w związku
z epidemią
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Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

 Możliwość wydania przez wojewodę polecenia w drodze decyzji administracyjnej,
w przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych
możliwości unieszkodliwiania, zgodnie zobowiązującymi przepisami:

• odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 – art. 11a,

• odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 innych niż odpady
medyczne o właściwościach zakaźnych – art. 11b,

 Możliwość wydania przez wojewodę w drodze zarządzenia, zmiany lub wyłączenia
wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – art. 11c
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 Do tej pory jedynie Wojewoda Dolnośląski wydał jedną decyzję na
podstawie art. 11b ust. 1 i 2 pkt 2;

 Żaden wojewoda nie wydał polecenia w drodze decyzji w trybie art.
11a– brak uzasadnionych podstaw do wdrożenia procedury;

 Opinie wydawane przez WIOŚ miały związek z wnioskami
składanymi przez samorządy lub podmioty gospodarujące
odpadami – o odstąpienie od regulowanego przepisami prawa
gospodarowania odpadami;
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Stosowanie art. 11a-11c specustawy przez wojewodów
Opinie wydawane przez WIOŚ



Wnioski gmin i przedsiębiorstw o odstąpienie od przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych i wydanie polecenia przez wojewodę dotyczącego kierowania odpadów 

bezpośrednio na składowiska na podstawie art. 11b specustawy

 Według wiedzy WIOŚ do tej pory do wojewodów wpłynęło co najmniej 30 (i stale
wzrasta) wniosków gmin lub podmiotów prowadzących działalność w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi o:
• zaprzestanie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

20 03 01;
• zaprzestanie wydzielania z niesegregowanych odpadów komunalnych

frakcji do odzysku;
• składowanie odpadów 20 03 01 bez wstępnych procesów przetwarzania;
• możliwość przyjmowania odpadów medycznych do składowania na

kwaterze składowiska (w jednym przypadku)
 DotychczasWIOŚ wydawało negatywne opinie w tym zakresie;
 Ponad 10 wniosków jest w trakcie rozpatrywania.
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 Brak we wniosku informacji dających podstawę wydania polecenia
składowania odbieranych odpadów komunalnych dot. sytuacji awaryjnych
m.in. zaburzeń pracy zakładu w odbiorze i przetwarzaniu odpadów komunalnych
powodujących zagrożenie wynikające z braku płynnego odbioru oraz przetwarzania
odpadów

 Częściowe wstrzymanie sortowania odpadów (zmieszanych odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01) i wyłączenie kabin sortowniczych, nie
powinno stanowić przesłanki do wydania zgody na składowanie
przedmiotowych odpadów na składowisku;

 Zachowując wszelkie środki ostrożności można wydzielić frakcję podsitową
i skierować ją do procesu biologicznego, natomiast frakcję nadsitową, po uprzednim
zbelowaniu (automatycznym), przekazać uprawnionym firmom;
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Wnioski gmin i przedsiębiorstw o odstąpienie od przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych i wydanie polecenia przez wojewodę dotyczącego kierowania odpadów 

bezpośrednio na składowiska na podstawie art. 11b specustawy
Uzasadnienia negatywnych opinii WIOŚ



 polecenie wydane na podstawie art. 11b ustawy stanowi rozwiązanie awaryjne,
stosowane jedynie w przypadku braku na obszarze województwa technicznych
i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 innych
niż odpady medyczne o właściwościach zakaźnych;

 przepis art. 11b nie może stanowić reguły, a jedynie wyjątek od zasady wynikającej
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach i musi być uzasadniony realnymi problemami wynikającymi
z występowania COVID-19;

 wyjątek ten nie może być wykorzystywany przez podmioty prawa handlowego
odbierające i przetwarzające odpady komunalne w celu ograniczenia kosztów
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiągania
nieuzasadnionych korzyści finansowych.
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Art. 11b specustawy
Podsumowanie



Wydanie przez wojewodę w drodze  zarządzenia,  zmiany  lub  wyłączenia 
wymagań dotyczących selektywnego zbierania  odpadów komunalnych –

art. 11c specustawy

 Według wiedzy WIOŚ do tej pory do wojewodów wpłynęło co najmniej
50 (i stale wzrasta) wniosków w sprawie wydania zarządzenia:

 o zmianie lub wyłączeniu wymagań dotyczących selektywnego zbierania
(ok. 10 wniosków) – np. wniosek o łączne odbieranie zmieszanych
odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych bioodpadów (negatywna
opiniaWIOŚ);

 o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania PSZOK;
 o zmianie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych (co najmniej
20 wniosków) – 1 zarządzenie Wojewody Małopolskiego o zmianie
częstotliwości odbioru odpadóww jednej z gmin.
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Epidemia COVID-19 a patologie w gospodarce odpadami
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 WIOŚ nie zaobserwowali gwałtownego nasilenia porzucania odpadów,
które mogłoby mieć związek z epidemią koronawirusa;

 Może mieć to związek z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia na
obszarze Polski stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491))
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Epidemia COVID-19 a patologie w gospodarce odpadami
Porzucanie odpadów



 W okresie epidemii WIOŚ zidentyfikowali co najmniej 41 przypadków porzucenia
odpadów, z czego:
• ponad połowa - 51% (21 przypadków) dotyczyła odpadów niebezpiecznych lub

odpadów płynnych o nieznanym składzie, co do których istnieje podejrzenie,
że posiadają właściwości niebezpieczne;

• w 12 przypadkach (ok. 29%) porzucono odpady inne niż niebezpieczne
z wyłączeniem komunalnych,

• w 8 przypadkach (ok. 20%) porzucono odpady komunalne;
• w woj. dolnośląskim w jednym z miejsc porzucenia odpadów stwierdzono

rozdrobnioną frakcję odpadów pochodzenia medycznego tj. fragmenty strzykawek,
tłoków, igły, przewody (plastikowe rurki), fragmenty tkanin, włóknin stosowanych
w jednorazowych podkładach medycznych i fartuchach ochronnych, fragmenty
gumowych rękawiczek oraz fragmenty folii koloru czerwonego, zielonego
i niebieskiego
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Epidemia COVID-19 a patologie w gospodarce odpadami
Porzucanie odpadów



Nielegalnie zmagazynowane odpady w Jasieńcu
fot. WIOŚ w Warszawie 

https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1686,Nielegalnie-zmagazynowane-odpady-w-Jasiencu.html
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Nielegalnie zmagazynowane odpady w Pułtusku
fot. WIOŚ w Warszawie 

https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1685,Nielegalne-magazynowanie-odpadow-w-Pultusku.html
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Odpady porzucone w Wierzbicy
fot. WIOŚ w Warszawie 

https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1676,Ujawnienie-porzuconych-odpadow-w-Wierzbicy.html



Epidemia COVID-19 a patologie w gospodarce odpadami
Pożary odpadów

 Od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.):
• 14 marca – 6 maja 2020 r. – 16 pożarów (19% składowiska, 81% miejsca

magazynowania lub porzucenia odpadów)
• 14 marca – 6 maja 2019 r. – 15 pożarów (100% miejsca magazynowania lub

porzucenia odpadów)
 Od wprowadzenia stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.):

• 20 marca – 6 maja 2020 r. – 15 pożarów (13% składowiska, 87% miejsca
magazynowania lub porzucenia odpadów)

• 20 marca – 6 maja 2019 r. – 15 pożarów (100% miejsca magazynowania lub
porzucenia odpadów)
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Pożar magazynu odpadów
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Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z epidemią COVID-19

WIOŚ na bieżąco monitorują sytuację gospodarki odpadami
na terenie swojej właściwości wojewódzkiej – dzienne raporty
składane na rzecz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra
Klimatu w sprawie zagrożenia epidemicznego COVID-19
(Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r.,
Dz.Urz.MK.2020.19);

 Ciągły kontakt WIOŚ z przedstawicielami podmiotów
eksploatujących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
oraz spalarni odpadów medycznych
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 Przygotowanie listy spalarni odpadów medycznych, wykazu podmiotów
zbierających zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne, a także
transportujących te odpady;

 Przygotowanie wykazu instalacji, w których potencjalnie może być prowadzony
proces termicznego przetwarzania odpadów medycznych, na wypadek
wystąpienia problemów z unieszkodliwianiem zakaźnych odpadów medycznych;

 Codzienne pozyskiwane informacji o wykorzystanych mocach przerobowych
instalacji oraz ewentualnych trudnościach instalacji znajdujących się na terenie
województw;

 Ustalanie wolnych pojemności składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne;

 Bieżące rozpatrywanie interwencji dot. nieprawidłowego postępowania
z odpadami.
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Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z epidemią COVID-19



Stwierdzone przez IOŚ zagrożenia związane z epidemią

 niebezpieczeństwo chęci wykorzystania stanu epidemii do obniżenia
kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów przez firmy zajmujące
się ich odbiorem i zagospodarowaniem poprzez:
• możliwość odstąpienia od selektywnej zbiórki,
• zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów,
• wnioskowanie o wydanie polecenia przyjmowania odpadów komunalnych

przez konkretną instalację;
 odmawianie przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu

gmin, odbioru odpadów pochodzących od osób przebywających
w izolacji, które stosownie do wytycznych traktowane są również jako odpady
komunalne – ze względu na konieczność ochrony własnych pracowników przed
zakażeniem, jak również brak odpowiedniej ilości stosownych środków
zabezpieczeń i kosztów związanych z ich nabyciem.
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