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Urzędy Wojewódzkie

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 36 ust. 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) art. 11a - 11c tej ustawy utraciły moc 
z dniem 5 września 2020 r. (po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy).

W takiej sytuacji nowo dodany art. 11h ust. 1 ww. ustawy daje wojewodzie możliwość 
wydawania poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej działające 
w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby 
prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych 
poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Na podstawie cytowanego przepisu wojewoda nie jest uprawniony do wydawania poleceń 
przedsiębiorcom. Taką możliwość w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami zakaźnymi 
i innymi niż zakaźne dawały wojewodzie wspomniane art. 11a i 11b ustawy z dnia 2 marca 2020 r., 
które utraciły moc z dniem 5 września 2020 r.  

Na podstawie art. 11h ust. 2 ww. ustawy uprawnienia do wydawania poleceń obowiązujących 
podmioty inne, niż wymienione w ust. 1, 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 powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zwłaszcza zakaźnych odpadów 
medycznych, będzie stwarzało zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, minister właściwy do spraw 
zdrowia, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, może wydać polecenie dotyczące 
gospodarowania takimi odpadami.

Jeżeli zatem w ramach procedury monitorowania przez wojewodę sytuacji dot. gospodarki 
odpadami w czasie epidemii zostanie stwierdzona lub zgłoszona przez podmioty potrzeba interwencji 
w postaci wydania polecenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wspomniany w wyjaśnieniach 
wniosek wojewody może zostać przygotowany przy wykorzystaniu przekazanych do Państwa urzędów, 
w kwietniu br. wytycznych dotyczących stosowania art. 11a oraz art. 11b ustawy z dnia 2 marca 2020 
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r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Zwracam się również do Państwa z prośbą o ścisłą współpracę z Ministerstwem Zdrowia 
w przypadku stwierdzenia zasadności skorzystania z art. 11h ustawy  o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szczególności w zakresie 
przedmiotu i treści polecenia o którym mowa w tym przepisie. 

Z poważaniem

Marzena Berezowska

Dyrektor

Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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