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Pan
Michał Dąbrowski 
Przewodniczący Rady 
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na pismo z 12 listopada br. w sprawie gospodarowania odpadami w okresie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedstawiam poniższe wyjaśnienia. 

Zgodnie z art. 11h ust. 2 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 (Dz. U. poz. 1842) uprawnienia do 
wydawania poleceń, w szczególności osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom, posiada minister właściwy do 
spraw zdrowia. Uprawnienia te dotyczą wydawania poleceń w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz 
w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Minister właściwy do spraw zdrowia może wydawać 
ww. polecenia z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody. 

W związku z powyższym w obecnym stanie prawnym, w przypadku gdy 
zagospodarowanie odpadów będzie stwarzało zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, minister 
właściwy do spraw zdrowia, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, może w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19 wydać polecenie dotyczące gospodarowania takimi odpadami.

Zatem informacje o zaistniałych sytuacjach należy zgłaszać do właściwego wojewody, 
który po ocenie i weryfikacji danego zgłoszenia może w indywidualnych przypadkach wystąpić 
z ww. wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie stosownego polecenia. 

Z poważaniem

Marzena Berezowska
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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