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odpady medyczne o właściwościach
zakaźnych wytworzonych w związku
z przeciwdziałaniem covid-19
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Wojewoda może wydać POLECENIE w formie decyzji
administracyjnej, dotyczące gospodarowania odpadami
medycznymi o właściwościach zakaźnych wytworzonych
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – jeśli na danym
obszarze nie ma technicznych i organizacyjnych możliwości
ich unieszkodliwiania zgodnie z dotychczas obowiązującymi
przepisami:
d polecenie może być wydane wobec wszystkich organów administracji
rządowej, działających w województwie i państwowych osób prawnych,
organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych
i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej oraz innych niż wymienione osób prawnych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców,
d polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia
lub ogłoszenia;
d polecenie nie wymaga uzasadnienia,
d może być wydane także wobec podmiotu, który nie posiada decyzji
z zakresu gospodarowania odpadami,
d polecenie określać musi: - podmiot/podmioty zobowiązane do
gospodarowania odpadami, – miejsce, dopuszczoną metodę i warunki
unieszkodliwiania, w tym transportowania i magazynowania odpadów
przed ich przetworzeniem, – obowiązek prowadzenia ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów w postaci papierowej, o ile nie ma
możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem BDO, okres obowiązywania polecenia,
d polecenie może być wydane wobec podmiotu, który ma stosowne
możliwości techniczne i organizacyjne realizacji polecenia,
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d w przypadku, gdy adresat polecenia nie ma możliwości prowadzenia
ewidencji za pośrednictwem BDO, dopuszczono stosowanie rozwiązań
z ustawy o odpadach w czasie awarii BDO, tj. dokumenty ewidencji
sporządza się w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO;
podmiot który dokonał unieszkodliwiania odpadów medycznych
o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z COVID-19
w takiej sytuacji w oparciu o polecenie, zobowiązany jest przekazać
kopię karty ewidencji odpadów właściwemu ze względu na miejsce
unieszkodliwiania odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska w terminie 14 dni od dnia unieszkodliwienia odpadów
d nadzór na prawidłowym gospodarowanie odpadów wykonywanym
na podstawie polecenia, sprawuje właściwy inspektor ochrony środowiska

unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach
medycznych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19, musi odbywać się przez termiczne przekształcenie, tj:
d spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 850°C;
d inne, niż wskazany w pkt 1, procesy termicznego przekształcania
odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje
powstające podczas tych procesów są następnie spalane.

do gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach
medycznych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem
covid-19 w zakresie ich transportu, zbierania lub unieszkodliwiania wyłączono zastosowanie przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony środowiska.
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odpady inne niż medyczne
o właściwościach zakaźnych
wytworzonych w związku
z przeciwdziałaniem coviid-19
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wojewoda może wydać POLECENIE w formie decyzji administracyjnej,
dotyczące gospodarowania odpadami innymi niż odpady medyczne
o właściwościach zakaźnych, wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem covid-19 – jeśli na danym obszarze nie ma technicznych
i organizacyjnych możliwości ich unieszkodliwiania zgodnie
z dotychczas obowiązującymi przepisami.

zasady opisane w pkt 1 stosujemy także w przypadku tych odpadów.
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odpady komunalne
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polecenie wojewody może w przypadku odpadów komunalnych,
dotyczyć także (oprócz powyższych zasad):
d przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne
zapewniające przetwarzanie,
d składowania lub termicznego przekształcania odpadów
komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych)
wstępnych procesów przetwarzania.

wojewoda może – w drodze zarządzenia – zmienić lub wyłączyć
wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, określonych w regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie:
d w zarządzeniu tym wojewoda może – na wniosek wójta,
burmistrza, albo prezydenta miasta – zmienić częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych oraz świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które są
określone w odpowiednich uchwałach rady gminy,
d przez okres obowiązywania zarządzenia, w województwie lub
jego części, którego dotyczy, nie stosuje się wymagań dotyczących
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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Odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów
komunalnych mogą być przekształcane w funkcjonującej instalacji,
która uzyskała pozwolenie zintegrowane lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów na termiczne przekształcanie odpadów komunalnych lub
odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przed
dniem wejścia w życie Tarczy antykryzysowej, do czasy: określenia przez
ministra właściwego do spraw klimatu listy instalacji przeznaczonych
do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, z podziałem
na istniejące, planowane do modernizacji, planowane do rozbudowy
w zakresie zwiększenia mocy przerobowych i planowane do budowy oraz
ze wskazaniem dla każdej instalacji mocy przerobowej istniejącej oraz
planowanej, maksymalnych terminów realizacji modernizacji, rozbudowy
albo budowy oraz podmiotów prowadzących instalację lub wskazanych
do prowadzenia instalacji.
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zmiany wprowadzone do ustawy
do ustawy o odpadach
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do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszczono możliwość
sporządzania dokumentów ewidencji odpadów
w formie papierowej, z zastrzeżeniem:
d że karta przekazania odpadów lub karta przekazania odpadów
komunalnych może być prowadzona w formie papierowej, wtedy
gdy przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub
kartę przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej,
d dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej
należy wprowadzić do bdo niezwłocznie, nie później niż w terminie
do dnia 31 stycznia 2021 r.
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