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rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb finansowania z funduszu zapasowego oraz z budżetu państwa 

świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie 

rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych oraz skuteczności 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.”; 

6) po art. 11 dodaje się art. 11a-11d w brzmieniu: 

„Art. 11a. 1. W przypadku braku na obszarze województwa technicznych i 

organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, wojewoda może wydać, w drodze decyzji 

administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 i 2.  Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z 

chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. Przepisy art. 11 

ust. 3-6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

2. Unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, o 

których mowa w ust. 1, odbywa się przez termiczne przekształcanie rozumiane jako: 

1)  spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 8500C; 

2)  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. 

3. Do gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych, o 

których mowa w ust.1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o 

odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701, z późn, zm. )) w zakresie warunków transportu 1

odpadów, zbierania odpadów lub ich unieszkodliwiania oraz przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm. 

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579 1

oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 322.
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)) w zakresie warunków korzystania ze środowiska. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, 2

można również wydać w odniesieniu do podmiotu, który nie posiada decyzji z zakresu 

gospodarowania odpadami. 

4. Polecenie, o którym mowa w ust.1, określa: 

1)  podmiot lub podmioty zobowiązane do gospodarowania odpadami; 

2)  miejsce, dopuszczoną metodę i warunki unieszkodliwiania, w tym transportowania 

i magazynowania odpadów przed ich przetworzeniem; 

3)  obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci 

papierowej, o ile nie ma możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem 

BDO;  

4)  okres obowiązywania polecenia. 

5. Wydanie polecenia, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe, jeżeli podmiot 

zobowiązany do gospodarowania odpadami posiada stosowne możliwości techniczne i 

organizacyjne do jego realizacji. 

6. Do prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku wydania przez wojewodę 

polecenia, o którym mowa w ust. 1,  podmiotowi, który nie ma możliwości prowadzenia 

tej ewidencji za pośrednictwem BDO, stosuje się odpowiednio art. 69 ust. 7, 9, 12 i 14 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Podmiot, który nie ma możliwości 

prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, a który dokonał 

unieszkodliwienia odpadów na podstawie polecenia wojewody, o którym mowa w ust. 

1, przekazuje kopię karty ewidencji odpadów właściwemu ze względu na miejsce 

unieszkodliwienia odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w 

terminie 14 dni od dnia unieszkodliwienia odpadów. 

7. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami dokonywanym na 

podstawie polecenia wojewody, o którym mowa w ust. 1, sprawuje właściwy 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

8. Wojewoda przesyła kopię polecenia, o którym mowa w ust. 1, ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu w terminie 7 dni od dnia jego wydania.  

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 2

1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166, oraz z 2020 r. poz. 284.
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Art. 11b. 1. 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, wojewoda może wydać, w drodze decyzji 

administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 i 2. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z 

chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. Przepisy art. 11 

ust. 3-6 i 8 oraz art. 11a ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku odpadów komunalnych polecenie wojewody może także dotyczyć: 

1)  przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych do 

innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające przetwarzanie, o którym 

mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2)  składowania lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych bez 

(jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania. 

Art. 11c. 1. Wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć 

wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284). 

2. W przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, na obszarze 

województwa lub jego części, których zarządzenie dotyczy, nie stosuje się wymagań 

dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych w ustawie z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Art. 11d. 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków, o których 

mowa w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Policja może wykonywać czynności wynikające z 

ustawowych uprawnień, z wyłączeniem czynności, o których mowa w art. 19-19b 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360). 

2. Wszystkie informacje, w tym dane osobowe, uzyskane w toku realizacji 

czynności, o których mowa w ust. 1, usuwa się lub niszczy w terminie jednego miesiąca 

po upływie obowiązywania niniejszej ustawy. 
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