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Europejski Zielony Ład (The European Green Deal)

Europejski Zielony Ład zawiera plan 
działań umożliwiających:

• bardziej efektywne wykorzystanie 
zasobów dzięki przejściu na czystą 
gospodarkę o obiegu zamkniętym

• przeciwdziałanie utracie różnorodności 
biologicznej i zmniejszenie poziomu 
zanieczyszczeń.

Obszary polityki m.in. – zrównoważony 
przemysł

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6724

https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_pl


Recykling nawierzchni asfaltowej

Recykling nawierzchni asfaltowej –

ponowne użycie mieszanki mineralno-

asfaltowej odzyskanej z nawierzchni



Istotne definicje

Mieszanka mineralno-asfaltowa – jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza 

asfaltowego

Destrukt asfaltowy – jest  to  mieszanka  mineralno-asfaltowa,  która  jest  

uzyskiwana w wyniku  frezowania  warstw  asfaltowych,  rozkruszenia  płyt  

wyciętych  z nawierzchni asfaltowej,  brył  uzyskiwanych  z płyt  oraz  z 

mieszanki  mineralno-asfaltowej  odrzuconej lub będącej nadwyżką 

produkcji

Granulat asfaltowy – jest  to  przetworzony  destrukt  asfaltowy  o  

udokumentowanej jakości stosowany jako materiał składowy w produkcji 

mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco.

Źródło: PN-EN 13108-8 / WT-2 2014 – część I, mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne

Źródło: PSWNA

Fot.: Łukasz Bargenda



Istotne definicje

Recykling - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane  na  

produkty,  materiały  lub  substancje  wykorzystywane w pierwotnym  celu  lub  innych  celach;… 

(art. 3 ust 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

Odzysk - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem  jest to, aby odpady 

służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym 

przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są 

przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce; 

(art. 3 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)



Drogi publiczne w Polsce

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rodzaje-drog-w-polsce



Ponowne użycie destruktu do budowy dróg

źródło: EAPA



Ponowne użycie destruktu do budowy dróg
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9%6%

43%

przekazane samorządom

wbudowane w nawierzchnie i pobocza

bieżące utrzymanie dróg

sprzedaż w drodze przetargu

niezagospodarowane

źródło: GDDKiA w latach 2018-2019 

76%

20%

4%

ponowne użycie w nawierzchniach asfaltowych

materiał niezwiązany w niższych warstwach

inne zastosowania / nieznane / wysypiska

źródło: EAPA, Asphalt in Figures 2018 



Czy destrukt asfaltowy jest odpadem?

Z technicznego punktu widzenia destrukt / granulat asfaltowy nie jest 
odpadem. 

PN-EN 13108-8:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 8: Destrukt asfaltowy

WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne

RID-I-06 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

WWiORB, STWiORB



Obecne ustawodawstwo 

Destrukt asfaltowy nie posiada definicji ustawowej

Katalog Odpadów Budowalnych (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. Poz. 10)

Kod 17 - Odpady  z  budowy,  remontów  i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 03 – Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

17 03 01*  - Mieszanki bitumiczne zawierające smołę 

17 03 02  - Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01  



Istotne definicje

Odpad - rozumie  się  przez  to  każdą  substancję  lub  przedmiot,  których posiadacz 

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany; (art. 3 ust 1 pkt 6 

ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

Produkt uboczny - przedmiot lub substancje, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, 

których podstawowym celem nie jest ich produkcja… (art. 10, ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

A więc produktem ubocznym można określić pozostałość procesu produkcyjnego, która nie jest odpadem.



Obecne ustawodawstwo



Obecne ustawodawstwo



Obecne ustawodawstwo



Główne problemy w ponownym użyciu destruktu

Wymagania względem odpadu i produktu ubocznego na podstawie 
ustawy o odpadach

Odpad Produkt uboczny

❑ Zezwolenie na zbieranie odpadów ❑ Zgłoszenie uznania przedmiotu lub 

substancji za produkt uboczny

❑ Ograniczenie czasu magazynowania 

do 3 lat

❑ Brak ograniczenia czasowego 

magazynowania

❑ Wymagania dla miejsc 

magazynowania odpadów

❑ Brak wymagań dla miejsc 

magazynowania

❑ Ewidencja odpadów ❑ Brak konieczności ewidencji odpadów



Główne problemy w ponownym użyciu destruktu

Niejasna dla branży budowlanej obecna interpretacja organów Inspekcji Ochrony Środowiska, jakoby proces 

budowlany nie mógłby być utożsamiany z procesem produkcyjnym, o którym mowa w art. 10 pkt 3 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Taka interpretacja skutkuje wydawaniem negatywnych opinii przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony 

Środowiska na wniosek marszałków województw, do których składane są przez wytwórców zgłoszenia uznania 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Ideą wprowadzonego  w  art.  10  ustawy  o  odpadach  jest  rozwiązanie  polegające  na  traktowaniu niektórych  

substancji  i  przedmiotów  powstających  w  wyniku  procesu  produkcyjnego,  jako  nie odpadów i stworzenie 

ram prawnych bezpiecznego ich wykorzystania, przy spełnieniu warunków wymienionych  w  przepisie,  które  

bez  problemu  mogą  być  spełnione  również  w  procesie budowania



Główne problemy w ponownym użyciu destruktu

• Niejasna definicja „instalacji”, a dokładniej brak definicji „stacjonarności” (art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska)

• W zależności jak organ wydający zezwolenie do tego podejdzie, możemy mieć następujące rozwiązania:
1) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji do tego dochodzi konieczność uzyskania 
dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bardziej czasochłonna opcja)
2) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami

• Brak definicji „miejsca wytworzenia odpadów” i zachowawcza, utrudniająca działanie interpretacja miejsca 
wytworzenia odpadów przez organy kontrolne w stosunku do prac budowlanych w zakresie obiektów 
liniowych (drogi, kolej).

• Brak rozporządzenia dotyczącego utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego



Główne problemy w ponownym użyciu destruktu

• Jakie to rodzi następstwa?

• Ograniczenie możliwości zastosowania materiałów wtórych z uwagi na 
„komplikacje” prawne vs krótki okres realizacji kontraktów

• Utrudnienie wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego

• Koszty po stronie inwestora i wykonawcy (zakup nowych materiałów vs              
z recyklingu)



Postulaty organizacji branżowych

Styczeń 2020
Adresat: Minister Klimatu
Pismo PSWNA i OIGD wnioskują o utratę statusu odpadu dla destruktu asfaltowego – studium prawne, 
techniczne i środowiskowe

Lipiec 2020
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu
o rozpoczęciu prac legislacyjnych dotyczących wydania rozporządzenia określającego szczegółowe 
kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego

2 października 2020
Zaproszenie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych 
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu „w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu 
odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego”.



Propozycje zapisów w rozporządzeniu



Propozycje zapisów w rozporządzeniu

Utrata statusu odpadów



Propozycje zapisów w rozporządzeniu

Utrata statusu odpadów



Propozycje zapisów w rozporządzeniu

WWA
(załącznik nr 1)



Propozycje zapisów w rozporządzeniu

WWA
(załącznik nr 1)



Propozycje zapisów w rozporządzeniu

WWA metoda uproszczona
(załącznik nr 2)



Propozycje zapisów w rozporządzeniu

Odciek próbki
(załącznik nr 3)



Postulaty organizacji branżowych dotyczące innych materiałów 
budowlanych z recyklingu

kwiecień 2020
Adresat: Minister Rozwoju / Minister Infrastruktury
Pismo PSWNA/ OIGD/PZPB/PKD poruszające problematykę:
- długiego procesu uzyskiwania zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów poddawanych 
procesom odzysku na budowie; 
- klasyfikacji materiałów budowlanych jako odpadów (def. odpadu) - konieczność
uzyskiwania zezwolenia i problematyka magazynowania odpadów na budowie; 
- niespójne i niejednoznaczne interpretacje ustaw środowiskowych;
- klasyfikacji procesu budowlanego jako procesu produkcyjnego

maj 2020
Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju
Przekierowanie pisma z dnia 20 kwietnia z Ministerstwa Rozwoju do Ministerstwa Klimatu w sprawie 
zgłoszonych utrudnień w zakresie ponownego wykorzystania wyrobów budowlanych



Komisja ds. promowania i rozwoju technologii
asfaltowych z wykorzystaniem granulatu

• Monitoring i włączenie się opiniowanie przepisów prawnych dot. stosowania destruktu / granulatu, działania na 

zasadzie synergii z innymi komisjami działającymi z ramienia PSWNA (Komisją ds. środowiska, komisją ds. promowania 

i rozwoju technologii asfaltowych dla dróg samorządowych oraz Komisją ds. dokumentacji).

• Opiniowanie i opracowanie dokumentów technicznych i instrukcji dot. pozyskiwania destruktu i jego przeróbki,  

działalność informacyjna i szkoleniowa

• Potrzeba stworzenia dobrych praktyk dotyczących pozyskiwania destruktu i minimalizowania obaw użycia destruktu 

m.in. przez przekonywanie Inwestorów, że korzyści są większe niż ryzyko, 

• Publikacje materiałów z prac Komisji i ich dystrybucja w środowisku drogowym.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
www.pswna.pl

www.nawierzchnieasfaltowe.pl


