Wnioski z debaty „Kruszywa alternatywne – za i przeciw”,
która odbyła się 22 maja 2013 r. w Kielcach podczas targów Autostrada Polska

1. Uproszczenie przepisów związanych ze stosowaniem w budownictwie
produktów ubocznych, surowców odpadowych i sztucznych.
Jedynym kryterium dotyczącym stosowania różnych materiałów w budownictwie
powinny być właściwości materiału (określane wg norm obowiązujących
w budownictwie), w tym bezpieczeństwo zdrowotne i ekologiczne.
Dopuszczenie przez przepisy (rozporządzenia i ustawy) stosowania różnego typu
odpadów w budownictwie to pozorne ułatwienie – żeby faktycznie zastosować
określone typy odpadów, trzeba przejść przez całą drogę związaną z ich
klasyfikacją (co najmniej trzy ustawy: o odpadach, o odpadach wydobywczych,
o ochronie środowiska i rozporządzenia do tych ustaw), a na końcu projektant
stosujący odpady musi sam podjąć decyzję, czy dany materiał nadaje się do
stosowania w tym konkretnym przypadku.
2. Ujednolicenie kryteriów dotyczących badania bezpieczeństwa ekologicznego
i zdrowotnego surowców i materiałów do stosowania w budownictwie,
niezależnie od ich pochodzenia.
Obecne przepisy dotyczące badania różnego typu odpadów są niejednolite i różne
w zależności od miejsca ich wytwarzania (np. objęte ustawą o odpadach, ustawą
o odpadach wydobywczych, itd.), podczas gdy jedynym racjonalnym rozwiązaniem
jest wprowadzenie jednolitego kryterium ich oceny ekologicznej, opartego nie na
badaniu składu, lecz na badaniu uwalniania się substancji potencjalnie
niebezpiecznych (emisji) do otoczenia. Dotychczasowe metody badania emisji,
oparte na rozpuszczalności w wodzie destylowanej, nie kontrolują w pełni
wszystkich aspektów bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego materiałów
wytwarzanych w procesach przemysłowych, ale ten problem zostanie
w najbliższym czasie rozwiązany – przygotowywane w CEN TC 351 przepisy
dotyczące zmiany tej metody są w końcowej fazie opracowania.
W momencie wprowadzania ww. nowych metod oceny do prawodawstwa
unijnego, równolegle z działaniami wdrażającymi te metody należy w trybie
pilnym wprowadzić zmiany w przepisach, stosując jednolite kryteria we wszystkich
obszarach gospodarki, w tym także gospodarki odpadowej.
Dlatego niczym nieuzasadnione jest częste ograniczanie stosowania kruszyw
z surowców wtórnych przez projektantów i wykonawców dróg. Projektanci
zawyżają wymagania. Materiały z recyklingu, które mogą być stosowane
w nowych mieszankach – stanowią w nich bardzo małe ilości. Dla porównania:
gdy, w Polsce jest to kilkanaście, do 20%, w Niemczech – nawet do 100%.
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Reasumując:
 W budownictwie nie powinno mieć znaczenia pochodzenie surowców
a jedynie ich parametry techniczne i zdrowotne, takie podejście upraszcza
proces projektowania nowych obiektów.
 Wiedza o właściwościach (technicznych i zdrowotnych) pozwala na
znajdowanie zastosowania dla różnych klas materiałów budowlanych do
konkretnych celów; dokumentowanie właściwości i bezpieczeństwa
ekologicznego surowców wtórnych jest właściwą drogą promowania
stosowania surowców wtórnych w budownictwie.

Opracowanie: IMBiGS

2

