
Kalisz, dnia 21.04.2020 r

Pan

Michal Kurtyka
Minister Klimatu
Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Dotyczy: postcpowania z odDadamiw trakcie pandemiiw trvbie realizacii polecenia
l\V9ifwQdy:w.ff!!L!!t!:zymania bezpieczelistwa sanitarnegolbywateli

Odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady komunalne mogq by6
wektorem dla koronawirusa SARS-Cov-2, tym samym stanowi6 zagro2enie dla pracownik6w
s+u2b komunalnych zwiqzanych z odbieraniem isortowaniem odpad6w. Utrzymanie ciqglogci
dzialafiw zakresie odbioru izagospodarowania odpad6w powinno by6 priorytetem w
okresie zwi€kszonego ryzyka rozprzestrzeniania sig szkodliwych czynnik6w
chorobotw6rczych. Dlatego uprau'nieniz moby ustawy Wojewodowie wind niezwlocznie
na wniosek instalacji komunalnych i/lub samorz4d6w jak najszybciej skorzysta6
z rozwi4zania okreglonego w art. lla illb usta'tvy z dnia 2 marfa 2020 roku
o szczeg61nych rozwiqzaniach zwi4zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem covid-19, innych chor6b zakainych graz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Zgodnie z ww. art. w przypadku odpad6w komunalnych polecenie wojewody mode tak2e
dotyczy6 skladowania lub termicznego przeksztalcania odpad6w komunalnych
bez(iakichkolwiek lub okreglonvch) u st€Dn\ ch Droces6w Drzetwarzania

Polecenie takie powinno naszym zdaniem w szczeg61nogci obdmowa6

l Zasadg klasyHikowania odpad6w komunalnych przewidzianych do bezpogredniego
sktadowania, wytworzonymi na terenie amin w miejscach kwarantanny, izolacji, itp.
np. pod kodem ex 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach -- odpady z miejsc kwarantanny lub izolacji.
Zwolnienie zarz4dzajqcego sk+adou'iskiem z obowiqzk6u ' okreglonych w art. 109 117
graz 120-122 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(tj. Dz.U. 2019, poz. 701
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ze zm.) o odpadach w szczeg61nogci zwolnienie z obowiqzku przepro\tadzania
ich bada6, pobierania pr6bek, sporz4dzania podstau'owej charakterystyki
odpad6w itp., w celu poprawy bezpiecze6stwa w zakresie zdrowia i2:ycia pracownik6w
sk+adowiska

Wyra2ne uprawnienie dla zarzqdzajQcego sk+adowiskiem do przyjgcia odpad6w
na sk+adowisko wbrew zapisom posiadanych decyzji administracyjnych
(w szczeg61nofci pozwole6 zintegrowanl'ch idecyzji zatwierdzajqcych instrukcje
prowadzenia sk+adowiska) wylQczenie obowiqzyuania zapis6u tych dec) zli
w zakresie oldgtym poleceniem W(jewody
Wyra2ne zwolnienie dla zarz4dzaj4cego skladowiskiem z splat za umieszczenie
odpad6w na skladowisku -- w celu minimalizacji koszt6w dzialalnogci Instalacji
Komunalnych w okresie epidemii koronawirusa, zwi4zanej z brakiem mo21iwogci
uprzedniego przetworzenia odpad6w. Obecnie grednio ok. 35-60%(w zale2nogci
od stosowand technologii) macy frakcji wydzielond ze zmieszanych odpad6w
komunalnych poddawanych jest udeszkodliwieniu poprzez sk+adowanie(jake balast
i/lub stabilizat). Skierowanie do sk+adowania 100% strumienia odpad6w komunalnych
bez ich sortowania skutkowa6 mog+oby drastycznym wzrostem koszt6w ponoszonych
przez instalacje komunalne, a w konsekwencji dla mieszka6c6w gmin. Tymczasem
zgodnie z ww. ustaw4 nale2y podejmowa6 wszelkie czynnogci zwi4zane
ze zwalczaniem zaka2enia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu sig, profilaktykQ graz
zwalczaniem skutk6w, W Nm spo+eczno-gospodarczvcb, choroby COVID-19.
b'lo21i\+o96 skladowania odpad6u ' komunalnych bez(.jakichkolwiek lub
okreglonych) proces6u ' przetwarzania - wobec mo21iu ogci pojawienia siQ sytuaqi
czasowego braku mo21iwogci przetwarzania odpad6w zbieranych na terenie danych
gmin idostarczanych do danej instalacji np. ze wzglgdu na objgcie kwarantann4, brak
mo21iwogci technicznych uniemo21iwiaj4cych eksploatacjg instalacjia jednoczegnie
bez m021iwogci przyjgcia do zagospodarowania tych odpad6w w innych okolicznych
instalacjach zgodnie z zasadq. bliskogci- wobec mogqcd sig pojawi6 sytuacji, i2 nie ma
w wielu wypadkach m021iwogci jednoznacznego okreglenia, kt6re odpady wytwarzane
SQ w miejscach izolacjiikwarantanny, nale2y w6wczas przyJ46, 2e ca}4 masa odpad6w
zbieranych na danym obszarze objgtym wysokim stopniem zaka2enia mieszkahc6w
nale2y uzna6 za odpady potenqalnie niebezpieczne izagra2ajqce 2yciu izdrowiu
pracownik6w zatrudnionych przy przetwarzaniu odpad6w
Zwigkszenie okresowo mo21iwogci magazynowania odpad6w przed przetworzeniem
bez koniecznogci zmiany decyzji administracyjnych(zezwolejl lub pozwole6),
lub w miejscach nie objgtych tymi decyzjamiw ramach teren6w instalacjikomunalnych
w zakresie ich magazynowania, w tym bez zwigkszania kwoty zabezpieczenia roszcze6
Uwzglgdnienie w poleceniu tak2e kod6w odpad6w dla surowc6w wt6rnych w zwiqzku
z okresowymi ograniczonymi mo21iwogciami zbycia tyco odpad6w. Dla surowc6w
wt6rnych iodpad6w pochodzqcych z przetwarzania odpad6w komunalnych dopugci6
wyd+u2enie czasu magazynowania powy2q I roku -- nawet do 3 lat.
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Powy2szy katalog jest niewyczerpujqcy, jednak ujmuje wigkszo96 pojawiaj4cych sig
obecnie imo94cych sig pojawi6 problem6w zwi4zanych z zapewnieniem ci49:toga
przyJmowania do przetwarzania odpad6w w trakcie pandemii. Maj4c na uwadze
bezpieczefistwo pracownik6w sektora gospodarki odpadami oraz niebezpieczefistwo,
jakie niesie ich brak z powodu zachorowa6, wnosimy o ustalenie procedur dot. wydawania
polece6 przez Wojewod6w, z uwzglgdnieniem naszych sugestii, kt6re bgd4 mialty
zasadniczy wplyw na zachowanie bezpieczejlstwa sanitamo epidemiologicznego
mieszkaflc6w

Z powa2aniem

Pjgtl''gzewczyk

Rozdzielnik.
Pan Mateusz Mlorawiecki -- Prizes Rudy Mlinistr6w
Pan Michal Kurtyka -- Minister Ktimcttu
Pan Mariusz Kaminski -- Minister Sptaw Wevvnqtrznych iAdministracji
Pan Jarostaw Obremski -- Wojewoda I)olnoftqski
Pan }aikot③ Bogdanowicz-- Wojewoda K④awsko -- Pomorski
Pan Lech Sprawka Wqewoda Lubeiski
Pan Wiadys+au Dcgczak Wojewoda Lubuski
Pan Tobiasz Adam Boche&skl- Wojeb;oda L6dzki
Pan Piotr Cwik- Wojewoda Matopotski
Pan KonstanW Radziwiii-- Wqewoda Mazowiecki
Pan Adrian Czubak-- Wojewoda Opolski
Pari Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
Pan Bogdan I)aszkowski-- Wdewoda Podlclski
Pan Dariusz Drench -- Wojewoda Pomorski
Pcln Jat'ostaw Wieczol'ek-- Wojewoda Stqski
Pan Zbigniew Koniusz -- WQewoda Swi€10krzyski
Pan Artttt" Henrik Chojecki-- Wqewoda Warmiisko -- Mazul"ski
Pan i,ukasz Mikotajczyk-- Wqewoda Wielioopolski
Pan Tomasz Hi7tc-- Wojewoda Zachodniopomorski
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