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ANALIZA OBOWI ZUJ CYCH I NOWYCH UREGULOWA!
PRAWNYCH DOTYCZ CYCH ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
I ICH SKUTKÓW DLA GÓRNICTWA SKALNEGO

Poddano analizie podstawowe przepisy prawne dotycz"ce odpadów wydobywczych, obowi"zuj"ce w UE i w Polsce oraz przedstawiono aktualny stan prac legislacyjnych dotycz"cych rozporz"dze#
wykonawczych. Opisano potencjalne skutki wdra!ania tych przepisów dla górnictwa skalnego.

1. WPROWADZENIE
Bran!a górnicza w trakcie swojej dzia alno$ci podstawowej wytwarza tak!e odpady, które wymagaj" odpowiedniego zagospodarowania.
Podstawowym dokumentem w sprawie gospodarowania odpadami pochodz"cymi
z przemys u wydobywczego jest Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 15.03.2006 r. Jest to pierwsza dyrektywa skierowana bezpo$rednio do bran!y
górniczej, której celem by o ustalenie minimalnych wymaga# dla zapobiegania lub
zmniejszania, w mo!liwie najszerszym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków
dla $rodowiska lub dla zdrowia ludzkiego, wynikaj"cych z gospodarowania odpadami
pochodz"cymi z przemys u wydobywczego. Zakres dyrektywy obejmuje zasady post%powania z odpadami powstaj"cymi:
w czasie poszukiwania i rozpoznawania z ó! kopalin, z uwzgl%dnieniem przedprodukcyjnej fazy przygotowawczej (ska a p onna, nadk ad, gleba),
w wyniku przeróbki surowców mineralnych (odpady sta e, szlam).
Dyrektywa 2006/21/WE nie ma zastosowania do odpadów powsta ych w procesie
wydobycia lub przeróbki, lecz nie zwi"zanych bezpo$rednio z tymi procesami (jak
np.: oleje odpadowe, z omowane pojazdy itp.) oraz nie dotyczy odpadów z poszukiwania, wydobywania i przeróbki prowadzonej z dna mórz oraz wt aczania wody
i wt aczania wypompowanych wód podziemnych.
__________
* Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,
s.goralczyk@imbigs.org.pl
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2. OBOWI&ZUJ&CE UREGULOWANIA PRAWNE W POLSCE I UE,
DOTYCZ&CE GÓRNICTWA SKALNEGO
W Polsce podstawowy dokument, który dotyczy górnictwa skalnego to Ustawa
z dnia 10.07.2008 r. o odpadach wydobywczych, która jest transpozycj" Dyrektywy
2006/21/UE do prawa polskiego. Ustawa okre$la: zakres stosowania, podstawowe
definicje, zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi, zobowi"zuje do opracowania i przed o!enia programu gospodarowania odpadami, okre$la wymagania dotycz"ce odpowiednich wniosków i zezwole#, okre$la zasady prowadzenia obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przepisy zwi"zane z powa!nymi wypadkami, warunki wype niania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi, zakres
obowi"zków administracji publicznej, przepisy karne, zmiany w przepisach dotychczasowych, zwi"zane z now" ustaw", przepisy przej$ciowe i ko#cowe
Za "cznik nr 1 do ustawy okre$la system zarz"dzania bezpiecze#stwem, dla zapobiegania powa!nym wypadkom, a za "cznik nr 2 dotyczy informacji przekazywanych
zainteresowanej spo eczno$ci. Minister 'rodowiska zosta zobowi"zany przez ustawodawc% do wydania 12 rozporz"dze# wykonawczych do tej ustawy, z czego trzy
w sposób obligatoryjny. Do chwili obecnej nie zosta o wydane !adne rozporz"dzenie,
natomiast w fazie ko#cowych uzgodnie# s" cztery projekty.
Kolejnym dokumentem, który w pewnym zakresie dotyczy tak!e odpadów wydobywczych jest Nowa Dyrektywa Ramowa o Odpadach 2008/98/WE, która zast%puje
dotychczasow" dyrektyw% 2006/12/WE.
Nowa Dyrektywa Ramowa o Odpadach obejmuje swoim zakresem wszystkie odpady, zarówno niebezpieczne jak i inne ni! niebezpieczne, a podstawowym celem jej
wprowadzenia by o wyja$nienie i uszczegó owienie kluczowych poj%(, takich jak np.
„odpady” oraz wyra)ne rozró!nienie odzysku i unieszkodliwiania.
Celem wprowadzanych zmian jest wzmocnienie $rodków niezb%dnych do przeciwdzia ania powstawania odpadów, co powinno by( priorytetem oraz przyj%cie zasady,
!e ponowne u!ycie i recykling materia ów powinny mie( pierwsze#stwo przed odzyskiem energii z odpadów. Nowa dyrektywa ma s u!y( wprowadzeniu podej$cia
uwzgl%dniaj"cego ca y cykl !ycie produktów i materia ów co powinno znacz"co
zmniejszy( oddzia ywanie na $rodowisko, jakie wywiera wytwarzanie odpadów
i gospodarowanie nimi, oraz podnie$( warto$( ekonomiczn" odpadów oraz zach%ci(
do wykorzystania odzyskanych odpadów w celu ochrony zasobów naturalnych.
Najwa!niejsze rozwi"zania, które przyjmuje nowa dyrektywa ramowa w sprawie
odpadów w zakresie gospodarki odpadami, to ustanowienie $rodków s u!"cych ochronie $rodowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego
wp ywu wynikaj"cego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez
zmniejszenie ogólnych skutków u!ytkowania zasobów i popraw% efektywno$ci takiego u!ytkowania.
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Polska jako pa#stwo cz onkowskie powinna przenie$( postanowienia dyrektywy
2008/98/WE do krajowego porz"dku prawnego nie pó)niej ni! do dnia 12.12.2010 r.,
w zwi"zku z powy!szym w znowelizowanej ustawie o odpadach zostan" zawarte nowe lub zmienione definicje, a w szczególno$ci:
– Odpady oznaczaj" ka!d" substancj% lub przedmiot, których posiadacz pozbywa
si%, zamierza si% pozby(, lub do których pozbycia zosta zobowi"zany (zgodnie
z art. 3 pkt. 1 dyrektywy 2008/98/WE);
– Substancja lub przedmiot, powstaj"ce w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie, mog" by( uznane za produkt
uboczny, a nie za odpady, wy "cznie, gdy spe nione s" nast%puj"ce warunki:
– dalsze wykorzystywanie danej substancji lub tego przedmiotu jest pewne;
– dana substancja lub przedmiot mog" by( wykorzystywane bezpo$rednio bez
jakiegokolwiek dalszego przetwarzania, innego ni! normalna praktyka
przemys owa;
– dana substancja lub przedmiot s" produkowane jako integralna cz%$( procesu
produkcyjnego;
– dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem, tzn. dana substancja lub
przedmiot spe niaj" wszelkie istotne wymagania dla okre$lonego zastosowania w zakresie produktu, ochrony $rodowiska i zdrowia ludzkiego i nie doprowadzi do ogólnych niekorzystnych oddzia ywa# na $rodowisko lub
zdrowie ludzkie.
– Okre$lone rodzaje odpadów przestaj" by( odpadami, gdy zosta y poddane procesowi odzysku, w tym recyklingu i spe niaj" nast%puj"ce kryteria:
– dana substancja lub przedmiot jest powszechnie stosowana do konkretnych
celów;
– istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów, b"d) popyt na nie;
– dana substancja lub przedmiot spe niaj" wymagania techniczne dla
konkretnych celów oraz wymagania obowi"zuj"cych przepisów i norm maj"cych zastosowanie do produktów;
– zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnie niekorzystnych skutków dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego.
Ustawa zostanie wyposa!ona w rozporz"dzenie, które wska!e sposób post%powania w celu wykazania, !e odpady uznane za niebezpieczne nie posiadaj" w a$ciwo$ci
powoduj"cych, !e s" odpadami niebezpiecznymi, tak, aby posiadacz odpadów, który
zamierza wykaza(, !e nie s" one odpadami niebezpiecznymi mia jasno okre$lony
sposób post%powania.
Dyrektywa Ramowa o odpadach 2008/98/WE wprowadza wy "czenia z zakresu
jej stosowania; miedzy innymi wy "cza odpady powsta e w wyniku poszukiwania,
wydobywania, przetwarzania i sk adowania zasobów mineralnych oraz z dzia alno$ci
odkrywkowej obj%te dyrektyw" 2006/21/WE (obj%te ustaw" z dnia 10.07.2008 r.
o odpadach wydobywczych. Wy "czenie to nie dotyczy jednak przepisów o op atach
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za sk adowanie odpadów i o op atach karnych za sk adowanie odpadów wynikaj"ce ze
znowelizowanej ustawy o odpadach. Stosowny projekt rozporz"dzenia w tej sprawie
jest w trakcie uzgodnie#, a proponowane stawki op at s" wyszczególnione w pkt. 3
artyku u.
3. PROPOZYCJE NOWYCH ROZPORZ&DZE* I ICH ANALIZA
W fazie ko#cowych uzgodnie# s" projekty rozporz"dze#:
1. Projekt z dnia 23.11.2010 r. Rozp. M' ws. prowadzenia monitoringu obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Okre$la zakres, czas, sposób oraz
warunki prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, cz%stotliwo$( jego sporz"dzania oraz termin
jego sk adania. Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
obejmuje swoim zakresem faz% eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz faz% po zamkni%ciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (okres 30 lat)
2. Projekt z dnia 18.11.2010 r. Roz. M' ws. kryteriów klasyfikacji obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, okre$lajacy szczegó owe kryteria
klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decyduj"ce
o zaliczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii
A. Jednym z istotniejszych postanowie# w tym rozporz"dzeniu jest przyj%cie
dla klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na podstawie kryterium oceny fazy wodnej ze sk adowanych odpadów wydobywczych,
które zawieraj" substancje i preparaty niebezpieczne, w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych [2].
3. Projekt z dnia 18.11.2010 r. Roz. M' ws. kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów oboj tnych, okre$lajacy szczegó owe kryteria zaliczania
odpadów wydobywczych do odpadów oboj%tnych, w szczególno$ci uwzgl%dniaj"c ich w a$ciwo$ci fizyczne, chemiczne i biologiczne. Jednym z podstawowych kryteriów jest sk ad odpadów i zawarto$( w nim substancji potencjalnie
niebezpiecznych dla $rodowiska i zdrowia cz owieka. Rozporz"dzenie stanowi,
!e zawarto$ci substancji, o których mowa powy!ej, nie s" wystarczaj"co niskie
je!eli przekraczaj" standardy jako$ci gleby lub ziemi, okre$lone dla grupy B,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy
dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony !rodowiska [3] chyba !e zawarto$( tych substancji wynika z naturalnej ich zawarto$ci w $rodowisku. Sformu owanie to zosta o w obecnej wersji poprawione, Ministerstwo 'rodowiska uwzgl%dni o
uwagi dotycz"ce faktu, !e niejednokrotnie w z o!ach naturalnych surowców
skalnych wyst%puj" niektóre z pierwiastków zakwalifikowanych jako substancje

95

potencjalnie niebezpieczne w ilo$ci wi%kszej ni! dopuszczalna ich zawarto$(
w glebie. Dotyczy to mi%dzy innymi np. kadmu – w rudach miedziowosrebrowych stwierdzono zawarto$( kadmu od <0,2 do 106,5 mg Cd/kg, zawarto$( kadmu w upkach wynosi $rednio 8,6 mg/kg, podczas gdy dopuszczalna
zawarto$( w glebach grupy B nie powinna by( wi%ksza ni! 6 mg/kg [4]. Sformu owanie powo uj"ce si% na naturaln" zawarto$( sk adników potencjalnie niebezpiecznych uwzgl%dnia fakt, !e naturalne minera y maj" na ogó ni!sz" ni!
gleby wymywalno$( tych sk adników i tym samym mniejsz" mo!liwo$(
zanieczyszczenia $rodowiska.
Szkoda jednak, !e M.'. nie uwzgl%dni o postulatu, aby kryteria zaliczania
odpadów wydobywczych do oboj%tnych oparte by y tak jak w poprzednim rozporz"dzeniu na ocenie wyci"gów wodnych, a nie sk adu odpadów.
4. Projekt z dnia 4.02.2011 r. Rozp. RM ws. op"at za umieszczenie odpadów na
sk"adowisku, okre$laj"ce jednostkowe stawki op at za umieszczenie odpadów
na sk adowisku.
Tabela
Jednostkowe stawki op aty za umieszczenie odpadów na sk adowisku, w latach 2012–2015
Rodzaj odpadów
Odpady oznaczone
kodami 17 06 01 oraz 17 06 05 oraz 16 82 01 i 16 82 02
Odpady oboj%tne oraz fosfogipsy
(b%d"ce w stanie wolnym lub ustabilizowane !u!lami,
popio ami paleniskowymi lub py ami z kot ów)
Odpady inne ni! niebezpieczne i oboj%tne
Odpady opakowaniowe, odpady komunalne, odpady palne,
odpady pochodz"ce z mechanicznej obróbki odpadów, odpady
metali pochodz"ce z rozbiórki i demonta!u oraz odpady
niebezpieczne

Jednostkowa stawka op aty
[z /Mg] w roku
2012 2013 2014 2015
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4. SKUTKI WDRO+ENIA PRZEPISÓW OBOWI&ZUJ&CYCH
I WPROWADZANYCH DLA GÓRNICTWA SKALNEGO
Realizacja postanowie# Dyrektywy po jej transpozycji do prawa polskiego mo!e
poci"gn"( za sob" ogromne obci"!enia finansowe zwi"zane z dostosowaniem si% do
obowi"zków przewidzianych w znowelizowanej ustawie o odpadach.
Nale!" do nich m.in.:
– opracowywanie planów gospodarowania odpadami,
– dla obiektów zagospodarowania odpadów zaliczonych do kategorii A – przygotowanie: polityki zapobiegania powa!nym awariom, systemu zarz"dzania bez-
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piecze#stwem i wewn%trznego planu operacyjno-ratowniczego, powo anie managera odpowiedzialnego za wdra!anie w !ycie tych dokumentów oraz zgromadzenie gwarancji finansowej, jeszcze przed rozpocz%ciem budowy obiektu
zagospodarowania odpadów (zwa owiska),
– budowa obiektu zagospodarowania odpadów zgodnie z wymogami technicznymi okre$lonymi w ustawie,
– zabezpieczenie tych obiektów przed negatywnym wp ywem na $rodowisko
i zdrowie ludzi, a w szczególno$ci przed odciekami wód,
– regularne monitorowanie obiektu, kontrola jego stabilno$ci fizycznej i chemicznej,
– zabezpieczenie i zamkni%cie obiektu oraz jego dalsze utrzymywanie, monitorowanie i kontrola,
– rekultywacja terenów zniszczonych w wyniku eksploatacji obiektów i ewentualna odpowiedzialno$( za szkody wyrz"dzone $rodowisku w wyniku takiej
dzia alno$ci.
Prze omowe dla przedsi%biorców prowadz"cych obiekty unieszkodliwiania odpadów b%d" daty 1 maja 2012 i 2014 roku. Zacznie wówczas obowi"zywa( gwarancja
finansowa na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów (2014 r.) i wszystkie
przemieszczane masy ziemne oraz skalne stan" si% w sensie prawnym pe noprawnymi
odpadami wydobywczymi (2012 r.).
Jak wynika z przedstawionych uprzednio danych, tak!e przygotowywane rozporz"dzenia wykonawcze do ustawy o odpadach wydobywczych mog" by( dodatkowym
obci"!eniem dla górnictwa, mi%dzy innymi z nast%puj"cych powodów:
– proponowany w rozporz"dzeniu system kwalifikacji odpadów na oboj%tne
i nieoboj%tne oparty jest na niekorzystnym kryterium (porównania ze sk adem
gleby)
– niekorzystna kwalifikacja mo!e spowodowa( konieczno$( wnoszenia podwójnej stawki, jak za sk adowanie odpadów innych ni! niebezpieczne i oboj%tne,
Najwi%ksze obci"!enia finansowe wynikaj"ce z nowych uregulowa# prawnych dotyczy( b%d" obiektów zagospodarowania odpadów zaliczonych do klasy A, które raczej nie b%d" wyst%powa y w zak adach zwi"zanych z górnictwem skalnym, tym niemniej równie! dla tej bran!y istotnym obci"!eniem finansowym mo!e by( tak!e op ata za sk adowanie odpadów oboj%tnych.
5. PODSUMOWANIE
Uwzgl%dniaj"c fakt, !e Dyrektywy UE nie narzucaj" sposobu egzekwowania wymaga#, zostawiaj"c to regulacjom pa#stw cz onkowskich, to mo!na traktowa( op aty
za sk adowanie odpadów oboj%tnych jako w asn" inicjatyw% odpowiednich Ministerstw, która faktycznie b%dzie dodatkowym opodatkowaniem bran!y. W istniej"cej
sytuacji uwa!amy, !e proponowany system op at znaczn" cze$( firm mo!e doprowa-
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dzi( do bankructwa lub spowoduje znaczny wzrost cen surowców. Podstawowe dziaania, jaki powinny by( jak najszybciej podj%te to:
– wyegzekwowanie odpowiednich zapisów w rozporz"dzeniach wykonawczych.
Odnosi si% bowiem wra!enie, !e przepisodawca tworz"c rozporz"dzenia wybiera na wszelki wypadek najbardziej rygorystyczne kryteria, nie wnikaj"c w meritum sprawy, tj. w faktyczne zagro!enie dla zdrowia i $rodowiska. Uwa!amy, !e
wprowadzenie w chwili obecnej kryterium oceny odpadów wydobywczych na
podstawie sk adu mo!e niepotrzebnie spowodowa( konieczno$( budowania
obiektów dla odpadów formalnie stwarzaj"cych zagro!enie, podczas gdy w rzeczywisto$ci takiego zagro!enia nie mog" one powodowa(, ze wzgl%du np. na
posta( mineralogiczn" w jakiej wyst%puj" substancje potencjalnie niebezpieczne
np. w wydobywanej kopalinie skalnej.
– Lobbing w sprawie odst"pienia od wymogu op at za sk adowanie odpadów wydobywczych oboj%tnych – ju! same obci"!enia finansowe wynikaj"ce z budowy
obiektów do sk adowania i ich monitorowania oraz op aty gwarancyjne s" wystarczaj"co du!ym obci"!eniem, które b%dzie sk ania o przedsi%biorców do poszukiwania sposobów zagospodarowania tego typu odpadów, a tym samym do
minimalizacji wszelkich niekorzystnych skutków $rodowiskowych.
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ANALYSIS OF APPLICABLE AND NEW LEGAL REGULATIONS RELATING TO
MINING WASTES AND THEIRS IMPACT FOR ROCK MINING INDUSTRY
This paper presents the analisys of basic legal regulations relating to mining waste, effective in
the EU and Poland, and presents the current legislative work on the new implementing regulations.
Potential impact of these rules implementation for rock mining industry were described.

