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i europejskie

Destrukt asfaltowy – stan obecny
DESTRUKT STANOWI ODPAD
Dyrektywy unijne
Rozporządzenie Ministra Klimatu i
Środowiska w sprawie szczegółowych
kryteriów stosowania warunków
utraty statusu odpadów dla odpadów
destruktu asfaltowego

Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowych wymagań
dla magazynowania odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie odzysku odpadów poza
instalacjami i urządzeniami

Obwieszczenie Ministra Środowiska w
sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska
Core Value 1
Core Value 4
Wyroki WSA
Mention the
core values
Rozporządzenie
Ministra
Gospodarki
of your business here.
w sprawie dopuszczenia odpadów do
Decyzje administracyjne (WIOŚ, GIOŚ)
składowania na składowiskach

www.gov.pl/web/gddkia

Ustawa o odpadach

Destrukt asfaltowy - stan obecny
Odpad / produkt uboczny

WIOŚ

Postanowienie – negatywna opinia w przedmiocie uznania destruktu
asfaltowego, powstającego podczas frezowania nawierzchni istniejących
dróg krajowych, na terenie województwa, za produkt uboczny.

GIOŚ

Postanowienie – utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia WIOŚ

WSA

Wyrok – uchylenie zaskarżonego postanowienia WIOŚ/GIOŚ
Core Value 4
Sygn. akt IV SA/Wa 613/20
Mention the core values
of your business here.

www.gddkia.gov.pl

Prawo krajowe
i europejskie

Destrukt asfaltowy - stan obecny
Odpad / produkt uboczny

WIOŚ stwierdził, że frezowanie drogi przeznaczonej do przebudowy, modernizacji lub remontu nie jest
procesem produkcyjnym, w ramach którego obok głównego produktu wytwarzany jest jednocześnie
produkt uboczny – art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
GIOŚ uznał, że należy posiłkować się definicją słownikową „procesu produkcyjnego” – całokształt działań
polegających na przekształceniu surowców i półproduktów w wyroby gotowe.
„W przypadku remontów dróg, a konkretnie ich frezowania, nie można mówić o wytwarzaniu wyrobów
gotowych.”
WSA – „organ winien starannie prześledzić orzecznictwo TSUE (…). Prawo unijne posługuje się bowiem
Core Value 4
pojęciami, którym nadaje odmienny niż krajowe znaczenie, a zwłaszcza odmienny niż wskazywałyby na to
Mention the core values
instytucje języka powszechnego.”
of your business here.

www.gddkia.gov.pl
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i europejskie

Destrukt asfaltowy - stan obecny
Odpad

Odpady o kodzie 17 03 02 mogą być wykorzystywane wyłącznie:
1) do utwardzania dróg, poboczy i placów;
2) po wykonanych badaniach – jak dla odpadów obojętnych;
3) poza obszarami zalewowymi, 50 cm od najwyższego poziomu
wody w ostatnich 50 latach;
4) 60 m od każdego cieku wodnego;
5) poza obszarami chronionymi;
6) przez specjalistyczne podmioty.
Core Value 4

BDO

Mention the core values
of your business here.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami
i urządzeniami.

www.gddkia.gov.pl
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Destrukt asfaltowy - stan obecny
Surowiec

„Należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia nie będą miały
zastosowania do destruktu asfaltowego z frezowania, poddawanego
recyklingowi na tej samej drodze i bezpośrednio po procesie
frezowania, np. w przypadku urządzenia, które jednocześnie frezuje i
kładzie nową nawierzchnię. Wówczas nie następuje wytworzenie
odpadów.”
Core Valuekryteriów
4
Uzasadnienie do projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia szczegółowych
stosowania
warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Mention the core values
of your business here.

www.gddkia.gov.pl
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Destrukt asfaltowy – nowe przepisy
Utrata statusu odpadów. Pełnowartościowy produkt.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia
szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu
odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego – ułatwienie
gospodarowania destruktem ze względu na brak konieczności
spełnienia wymagań wynikających z ustawy o odpadach, w tym
uzyskiwania pozwoleń na przetwarzanie odpadów, prowadzenia
ewidencji i wystawiania kart przekazywania odpadów.
Core Value 4

Mention the core values
of your business here.

www.gddkia.gov.pl
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Destrukt asfaltowy – przepisy europejskie
Utrata statusu odpadów.

Czechy

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie kryteriów, na podstawie których
mieszanki mineralno-asfaltowe stanowią produkty uboczne lub przestają być
odpadami

Włochy

Rozporządzenie określające szczegółowe kryteria, zgodnie z którymi beton
asfaltowy przestaje być zaliczany do kategorii odpadów.

Polska

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia
Corestatusu
Valueodpadów
4
szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty
dla
odpadów destruktu asfaltowego..
Mention the core values
of your business here.

www.gddkia.gov.pl
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Destrukt asfaltowy.
Pozyskiwanie destruktu przez GDDKiA

Konieczność wymiany warstw ścieralnych nawierzchni autostrad i dróg
ekspresowych, które zostały oddane do użytkowania przed, bądź w niedalekim
czasie od turnieju EURO 2012.
Wysoka jakość destruktu, ze względu na wykorzystywanie wysokiej jakości
kruszyw, lepiszcza asfaltowego modyfikowanego polimerami i elastomerami
oraz dodatków poprawiających właściwości adhezyjne lepiszcza.

Specyfikacje techniczne dopuszczają możliwość zastąpienia średnio
do 30% kruszywa przeznaczonego do MMA przez destrukt asfaltowy
(do 50% w podbudowie na gorąco, do 30% lub 40% w warstwie
wiążącej na gorąco wg aktualnych wytycznych RID 6).

Standardy opracowane na
podstawie RID 6, powołane w
WWiORB.
Core Value 4
Prowadzone są prace nad
Mention
the core values
możliwością
stosowania destruktu
of your
business here.
w warstwie
ścieralnej.

www.gddkia.gov.pl

Pozyskiwanie
destruktu

•
•
•
•
•

Destrukt asfaltowy.
Wykorzystanie destruktu przez GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

Wykorzystanie
destruktu

Utwardzanie i uzupełniania poboczy i zjazdów;
Wbudowywanie w drogi serwisowe;
Wbudowywanie w pas dzielący;
Utwardzanie placów OUD;
Przekazywanie samorządom.

Core Value 4

Zgodnie z umową, w wielu przypadkach, Wykonawca robót nawierzchniowych jest
the zcore
values o
właścicielem destruktu i odpowiada za jego zagospodarowanie,Mention
zgodnie
ustawą
of your business here.
odpadach.

Wykorzystanie
destruktu

Destrukt asfaltowy.
Wykorzystanie destruktu przez GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

Pas rozdziału na DK7 w Łomiankach – destrukt z jasną opaską

Core Value 4
Mention the core values
of your business here.

Destrukt asfaltowy.
Wykorzystanie destruktu przez GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

Wykorzystanie
destruktu

DK62 CzerwińskZakroczym.
Wymiana warstwy
wiążącej i ścieralnej
wraz z remontem
cząstkowym.
Uzupełnienie
poboczy
destruktem z
pozyskanego
frezowania.

Core Value 4

DK48 okolice Białobrzegów.

Mention the core values
of your business here.

Pobocza z mieszanki destruktowo-kruszywowej
w proporcjach 50/50.

Destrukt asfaltowy.
Wykorzystanie destruktu przez GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

Wykorzystanie
destruktu

Core Value 4
Mention the core values

DK50 okolice Ojrzenia i DK60 okolice Raciąża.
of your business here.
Pobocza z domieszką destruktu i cementu, mieszanka wytwarzana w betoniarni.

Destrukt asfaltowy.
Wykorzystanie destruktu przez GDDKiA

Biorąc pod uwagę ilość i długość odcinków realizowanych i przygotowywanych w ramach najważniejszych programów
infrastrukturalnych realizowanych przez GDDKiA – Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą
do 2025 r.) oraz wdrażanego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030, szacuje się zapotrzebowanie na
kruszywo do MMA w ilości 62 491 500 Mg.

Przy założeniu wykorzystania destruktu jako
substytutu kruszywa ilości 30% dla 1/3 zadań,
potencjalne całkowite oszczędności mogą
wynieść w przybliżeniu około 439 562 086 zł.
Core Value 4
Mention the core values
of your business here.

www.gddkia.gov.pl

Wykorzystanie
destruktu

Dziękuję za uwagę

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
www.gov.pl/web/gddkia

www.facebook.com
www.twitter.com/gddkia

