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Destrukt asfaltowy 
 

• Destrukt asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest 
uzyskiwana w wyniku frezowania warstw asfaltowych, w wyniku 
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 mieszanki mineralno-asfaltowej w technologii na gorąco. 
 



Destrukt   

Odpad Nie odpad 



Dlaczego 
odpad ? 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach – zakwalifikowany jako odpad w 

podgrupie 03 załącznika 1  

170301-asfalt zawierający smołę 

170302 – asfalt inny niż wymieniony w 

170301 tj. niezawierający smoły 

Jeśli wyjdziemy z założenia że jednak 

powstaje odpad i w związku z tym, że asfalt 

jest jedynie spoiwem masy a jego 

zawartość jest niewielka, możliwe jest 

klasyfikowanie destruktu pod kodem 17 01 

81 -  odpady z remontów i przebudowy 

dróg. 













Dlaczego nie 
odpad? 
(produkt 
uboczny) 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Roz. 4 
 
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 

 

Art. 10. Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu 

produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, 

mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są 

łącznie spełnione następujące warunki: 

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne; 

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio 

bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka 

przemysłowa; 

3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część 

procesu produkcyjnego; 

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne 

wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska 

oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji 

lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi. 

 

 

Art. 11. 1. Wytwórca przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 

10, jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa 

właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania zgłoszenia uznania 

przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. 



IV SA/Wa 1550/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09 

Sprawa ze skargi B. S.A. z siedzibą w W. na zarządzenie pokontrolne [...]  
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ewidencji odpadów 

Rozpoznając niniejszą sprawę Sąd wziął także pod uwagę przepisy Dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy ("Dyrektywa 2008/98/WE"), która wprost przewiduje kategorię produktów ubocznych 

jako substancji wyłączonych z reżimu odpadowego. W art. 5 Dyrektywy wskazano, iż substancja lub przedmiot, powstające w wyniku 

procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie, mogą być uznane za produkt uboczny, a nie za 

odpady, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli spełniają następujące warunki: dalsze ich wykorzystywanie jest pewne, mogą być 

wykorzystywane bezpośrednio, bez jakiegokolwiek dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa, są 

produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego oraz ich dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem. 

 

Zgodnie z art. 40 Dyrektywy państwa członkowskie zostały zobowiązane do jej transpozycji do dnia 12 grudnia 2010 r. Do dnia 

dzisiejszego Polska nie dokonała jednak transpozycji Dyrektywy. Zgodnie jednak, ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w 

postanowieniu z dnia 13 października 2009 r. II PZP 2009 r. "w sytuacji gdy państwo członkowskie nie wdrożyło dyrektywy w 

przepisanym terminie łub wdrożyło ją wadliwie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, sądy krajowe, począwszy od upływu 

terminu jej wdrożenia, są zobowiązane wykładać prawo krajowe, na ile jest to tylko możliwe, w świetle brzmienia i celów danej 

dyrektywy, aby osiągnąć skutki złożone przez tę dyrektywę, preferując wykładnię prawa krajowego najbardziej odpowiadającą tym 

skutkom, aby osiągnąć w ten sposób rozstrzygnięcie zgodne z postanowieniami tej dyrektywy." 

 

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż zaskarżone w sprawie zarządzenie pokontrolne z 

dnia [...] czerwca 2011 r. wydane zostało z naruszeniem art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach, w stopniu uzasadniającym konieczność jego 

uchylenia na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2002r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Orzeczenie o wstrzymaniu wykonania zarządzenia wydano w oparciu o art., 152 w/w ustawy. O 

zwrocie skarżącej kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 200 i 205 powyższej ustawy. 



 

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 
odpady asfaltów, smół i produktów smołowych mogą być 
kwalifikowane jako: 
-     odpady niebezpieczne - asfalt zawierający smołę (kod 17 03 
01*). 
-     odpady inne niż niebezpieczne – asfalt inny niż wymieniony 
w  
17 03 01 (kod 17 03 02). 
1.    Odpady o kodzie 17 03 01* i 17 03 02 nie zostały 
uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 
marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).  
Wynika z powyższego, że odpady te nie mogą być 
wykorzystywane do utwardzania powierzchni terenów, budowy 
wałów, nasypów drogowych, podbudów dróg i autostrad. 
 



Interpelacja Radnego  



Wstępne 
sortowanie 
destruktu 

W  pierwszej  kolejności należy podzielić 
destrukt ze względu na pochodzenie: 
• konkretnego odcinka remontowanej 

drogi, 

•  odcinka nowej drogi, na którym została 
ułożona mieszanka niezgodna z 
wymaganiami,  

• odrzutów  z  produkcji  mieszanki,  
powstałych  podczas uruchamiania  i  
zatrzymywania wytwórni  



Drugi etap sortowania destruktu 
(technika pozyskania) 

•  destrukt pochodzący z selektywnego frezowania warstw nawierzchni, który powinien być 
materiałem jednorodnym i mało zanieczyszczonym,  

• destrukt pochodzący z frezowania dwóch lub więcej warstw w pakiecie, który może być 
materiałem niejednorodnym i zanieczyszczonym, 

•  destrukt pochodzący z udarowego rozbijania nawierzchni, który może być rozdrabniany w  
kruszarce  bez  wstępnego  rozdrabniania  ciężkim  sprzętem  (może  być  znacznie 
zanieczyszczony), 

• destrukt  pochodzący  z  udarowego  rozbijania  nawierzchni,  który  wymaga  wstępnego 
rozdrabniania ciężkim sprzętem (może być znacznie zanieczyszczony).  



Dobre  poznanie właściwości  destruktu,  
jego  jednorodności  i  zawartości  asfaltu,  
jest  kluczowe,  aby  uzyskać produkt o 
określonych wymaganiach.  

Dostarczony destrukt należy następnie rozłożyć na hałdy w zależności od jego:  
• pochodzenia,  

• właściwości, 
• stopnia wstępnego rozdrobnienia, 
• możliwości wystąpienia zanieczyszczeń.  



Produkcja 
granulatu 



Kruszarka 
szczękowa 

 



Kruszarka  
stożkowa 





Granulator 

 







Granulat o uziarnieniu ciągłym 

Zalety: 

• Ciągłe uziarnienie materiału 
pozwala zaoszczędzić na 
dodatkowych przesiewaczach 
oraz środkach transportu.  

• Można łatwo stworzyć jedną 
dużą hałdę, która zajmuje mniej 
miejsca niż podobna ilość 
pofrakcjowanego materiału.  

• Prezentuje on  bardzo dobrą 
jednorodność przy  
pozyskiwaniu  go z różnych 
źródeł.  

Wady: 

• Z uwagi na  dużą zawartość 
pyłów i ciągłe uziarnienie 
mieszanki mineralnej bardzo 
trudno uzyskać mieszanki, które 
posiadają dużo granulatu i 
jednocześnie wpisują się w 
punkty graniczne 

• W  mieszankach o nieciągłym 
uziarnieniu, nie pozwala na 
dodatek więcej niż kilku - 
kilkunastu procent granulatu 



Składowanie granulatu  
 

 
Podstawowe zagrożenia i błędy: 
 
• Zawilgocenie 
• Formowanie zbyt  wysokie 

hałdy (rozsegregowanie 
niekontrolowane zagęszczenie) 

Największym  zagrożeniem  dla  gotowego   granulatu  
składowanego  na  hałdzie  jest zawilgocenie.  Najbardziej  
oczywistym  sposobem  zapobiegania  powstawaniu  
nadmiernej wilgoci w produkcie jest przykrycie hałdy 
brezentem lub wybudowanie zadaszeń nad miejscem 
składowania.  Oba  te  sposoby  skutecznie  chronią  
składowisko  przed  opadami,  lecz  nie zabezpieczają przed 
podchodzeniem wilgoci od dołu i generują dodatkowe koszty. 
Alternatywą podawaną   przez   amerykańskie   piśmiennictwo  
jest   odpowiednie   kształtowanie hałd. Powinny one mieć 
kształt stożka, co pozwala naturalnie rozprowadzać opady 
śniegu i deszczu oraz  zapobiega  tworzeniu  się  kałuż  na  
powierzchni  składu,  co  jest  częstym  zjawiskiem  na 
nieregularnych  hałdach.  Ważne  jest  też  aby  podłoże  pod  
hałdą  było  utwardzone  i  z  lekkim spadkiem. Pozwala to na 
grawitacyjny drenaż odkładu i zapobiega powstawaniom kałuż 
pod ich spodem. Należy jednak pamiętać, że nadmierne 
użycie ciężkiego sprzętu, na przykład do poprawiania kształtu 
składu, może doprowadzić do zagęszczenia granulatu lub 
grawitacyjnego rozsegregowania  produktu.  Podobny  efekt  
wywołuje  usypanie  zbyt  wysokiego  składowiska (źródła 
amerykańskie podają, że hałda nie powinna mieć więcej niż 6 
m).  W Polsce nie ma wytycznych co do składowania 
granulatu. Jest to niewątpliwy błąd, gdyż niepoprawne 
składowanie produktu może zniweczyć nawet najlepszy 
proces produkcji 



Dziękuję za uwagę 


