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11. Wykorzystanie odpadów 
w procesach rekultywacji gruntów 

12. Rekultywacja składowisk odpadów 
komunalnych 

TECHNIKI ODNOWY 
ŚRODOWISKA
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Wprowadzenie hierarchii sposobów postępowania z odpadami, polegającej na 
obowiązku zachowania ściśle określonej kolejności sposobu postępowania 

z odpadami od zapobiegania ich powstawaniu do unieszkodliwiania

Art. 17. Wprowadza się następującą hierarchię sposobów 
postępowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowywanie do ponownego użycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;
5) unieszkodliwianie.

USTAWA o ODPADACH

Zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów

Przygotowanie 
do ponownego 

użycia
Recykling

Inne 
procesy 
odzysku

Unieszkodliwianie

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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Wytyczne w zakresie wymagań dla procesów 
rekultywacji prowadzonych przy użyciu odpadów.

Celem nadrzędnym prowadzenia procesów rekultywacji za 
pomocą odpadów powinna być minimalizacja potencjalnego 

negatywnego oddziaływania na środowisko, czyli 
występowania emisji przekraczającej standardy emisyjne.

Odpady w rekultywacji:

 Makroniwelacje terenu

 Odtwarzanie warstwy 
glebotwórczej

Makroniwelacja to wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak 
zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części 

tych wyrobisk). Makroniwelacja stanowi element rekultywacji technicznej terenu.
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 rodzaj stosowanych do rekultywacji/makroniwelacji odpadów,

 charakterystyka rekultywowanego terenu (w tym m. in.: warunki gruntowowodne, 

ukształtowanie terenów otaczających, hydrografia, położenia względem obiektów chronionych, etc.),

 zaplanowany kierunek rekultywacji docelowej terenu i związane z nim 

wymagania szczegółowe (np. wytrzymałość i statyka nasypów antropogenicznych - badania 

geologiczno-inżynierskie i geotechniczne podłoża gruntowego, określenie nośności podłoża 

gruntowego, oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu / odpadów w wykopach i nasypach, badanie 

jakości odpadów stosowanych do podbudowy dróg i ulic),

 ocena środowiskowa stanu istniejącego terenu przewidywanego do 

rekultywacji (m. in.: jakości gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych etc.).

Czynniki  wpływające na prowadzenie rekultywacji 
przy wykorzystaniu odpadów
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Zasady ogólne prowadzenia procesów rekultywacji 
przy wykorzystaniu odpadów

 odpad przewidziany do wykorzystania musi przejąć rolę zastępczego surowca pierwotnego 

(zastępując rodzime: grunty – w przypadku makroniwelacji, czy gleby – w przypadku 

odtwarzania warstwy glebotwórczej) i spełniać postawione mu wymagania techniczne,

 przy wykorzystaniu odpadów nie może mieć miejsca naruszenie standardów jakości 

środowiska,

 przy ocenie sposobu wykorzystania należy zwrócić uwagę na zanieczyszczenia zawarte 

w każdym rodzaju odpadów przeznaczonym do wykorzystania,

 zakazuje się rozcieńczania substancji szkodliwych odpadami mniej obciążonymi,

 w przypadku przekroczenia dopuszczalnych ilości substancji szkodliwych w odpadach 

nie można ich stosować do rekultywacji i makroniwelacji.

Możliwe jest wykorzystywanie poza instalacjami i urządzeniami jedynie 
odpadów gromadzonych selektywnie i posiadających określoną 

charakterystykę jakościową (zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami).
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Eliminacja / ograniczanie potencjalnych zagrożeń 
wykorzystania odpadów w rekultywacji

1. Zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed

potencjalnym oddziaływaniem wykorzystanych do rekultywacji

odpadów

 przykrycie rekultywowanego terenu przesłoną filtracyjną.

 odpowiednie ukształtowanie terenu umożliwiające spływ 

powierzchniowy wód opadowych

 uwzględnianie charakterystyki podłoża rekultywowanego odpadami 

terenu (np. określanie współczynnika filtracji i miąższości warstwy gruntu spoistego)

 zastosowanie metod biologicznych

2. Zabezpieczenie przed pyleniem

 prawidłowo wykonana okrywa rekultywacyjna

 zadarnianie rekultywowanych powierzchni
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Rodzaj odpadów (wg katalogu odpadów Rozporządzenie Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów)

 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych
 Odpady żwiru lub skruszone skały
 Odpadowe piaski i iły
 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin
 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał
 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla

z grupy 01
odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, 

fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Odpady wykorzystywane do makroniwelacji terenu

Stosowane do poziomu otaczającej powierzchni; 
działania w zgodzie z przepisami prawa
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z grupy 02
odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

rybołóstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

 stałe osady z mycia i czyszczenia
 ziemia sucha, ziemia mokra w tym kamienie
 stałe osady z oczyszczania i mycia buraków

Odpady wykorzystywane do makroniwelacji terenu

 ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
 okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych

z grupy 16
odpady nieujęte w innych grupach 
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z grupy 10
odpady z procesów termicznych

 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, pieców
 Popioły lotne z węgla
 Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych
 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych
 żużle, rdzenie i formy odlewnicze
 pyły z gazów odlotowych
 odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki
 wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana 

Odpady wykorzystywane do makroniwelacji terenu

Na terenach nie narażonych na zalewanie wodami napływowymi,  
posiadające naturalną uszczelniającą barierę geoogiczną, poziom 
zwierciadła wód podziemnych con. 1m poniżej rekutywowanego 

terenu, przy występowaniu w podłożu wód użytkowych obowiązkowy 
monitoring wód podziemnych
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 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 gruz ceglany
 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych
 gleba i ziemia, w tym kamienie

z grupy 17
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów

budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Odpady wykorzystywane do makroniwelacji terenu

Odpady poddaje się kruszeniu w przypadku konieczności 
dostosowania ich składu granulometrycznego 

do realizacji określonych przedsięwzięć
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 minerały (np. piasek, kamienie)

z grupy 19
odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu

odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej 
i wody do celów przemysłowych

 gleba i ziemia, w tym kamienie

z grupy 20
odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie

Odpady wykorzystywane do makroniwelacji terenu
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Wykorzystanie odpadów w odtwarzaniu 
warstwy glebotwórczej

Do odtwarzania warstwy glebotwórczej można stosować 
komunalne osady ściekowe spełniające wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Dopuszczalne zawartości:

 Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr

 żywe jaja pasożytów

 dawki s.m./ha/rok
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Etapy funkcjonowania składowiska odpadów
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WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE
STAWIANE ZAMYKANIU SKŁADOWISK ODPADÓW

I. uszczelnienie wierzchowiny składowiska warstwami

II. ujmowanie biogazu (!!!)

III. określenie szczegółowego zakresu monitoringu 
i kontroli podczas eksploatacji obiektu, 
jak i po jej zakończeniu (30 lat).
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WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE
STAWIANE ZAMYKANIU SKŁADOWISK ODPADÓW

I. uszczelnienie wierzchowiny składowiska warstwami:
 drenażu gazowego,

 trudnoprzepuszczalnego uszczelnienia mineralnego,

 warstwy drenażowej (dla wód opadowych), min. 0,5 m grubości,

 pokrywy glebowej, min. 1,0 m grubości.
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II. ujmowanie biogazu

WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE
STAWIANE ZAMYKANIU SKŁADOWISK ODPADÓW

Dotyczy każdego składowiska, na którym umieszczono odpady biologicznie 
rozkładalne. Gaz ten należy poddać obróbce i wykorzystaniu, a jeśli jego ilość 
jest zbyt mała dla efektywnej produkcji energii, gaz należy unieszkodliwić, np. 
poprzez spalenie w pochodni. 

Zbieranie, obróbkę i wykorzystanie gazu przeprowadza się 
w sposób minimalizujący zniszczenie lub pogorszenie 

stanu środowiska i ryzyko dla ludzkiego zdrowia.
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Systemy odgazowania składowisk odpadów

Zadania systemu odgazowania 

rekultywowanych składowisk:

 wyeliminowanie zagrożenia wybuchem

metanu, oparami na składowisku i 

w okolicy narażonej na ryzyko migracji

gazu ze składowiska;

 ułatwienie zorganizowanego 

odprowadzenia gazu ze składowiska

 wyeliminowanie możliwości blokowania 

dostępu powietrza do korzeni roślin 

rekultywacyjnych;

 ograniczenie uciążliwości zapachowej.
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19stacja kontrolna biogazu składowiskowego 20

III. określenie szczegółowego zakresu monitoringu i kontroli podczas 

eksploatacji obiektu, jak i po jej zakończeniu (30 lat).

 warunków meteorologicznych (objętość opadów, temp. o godz. 14.00, 

kierunek i siła wiatru, parowanie, wilgotność atmosfery o godz.4.00) 

 dane dotyczące emisji: kontrola wody, odcieku ze składowiska 

i gazu (objętość i skład odcieku, objętość i skład wód powierzchniowych, potencjalna 

emisja gazu                                                  i ciśnienie atmosferyczne, szczelność 

systemu odgazowania)

 ochrona wód gruntowych (poziom i skład)

 topografia składowiska: dane na składowisku (struktura i skład, poziom 

osiadania)

WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE
STAWIANE ZAMYKANIU SKŁADOWISK ODPADÓW
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Rekultywacja a eksploatacja składowiska

Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne winna 
stanowić element technologii jego eksploatacji. Zatem powinna być 

sukcesywnie prowadzona od chwili formowania nasypu odpadów 
a bieżące zadania powinny być wyczerpująco opisane 

w instrukcji eksploatacji.

Sukcesywna rekultywacja polega na:

1. systematycznym formowaniu skarp zgodnie 

z zaprojektowanym nachyleniem;

2. przykrywaniu mineralną okrywą rekultywacyjną 

nowych fragmentów skarp 

(w miarę wzrostu złoża odpadów),

3. obsiewie okrywy rekultywacyjnej odpowiednio 

dobraną roślinnością  zadarniająca,

4. wykonywaniem biologicznych umocnień przeciwerozyjnych,

5. stałej pielęgnacji roślinności.
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rekultywacja składowiska odpadów
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Czynniki środowiskowe warunkujące proces rekultywacji

 właściwości technologiczne odpadów - szczególnie istotna jest 

tu zawartość biodegradowalnych substancji organicznych stanowiących 

podstawowy materiał ulegający procesom biochemicznym,

 warunki lokalizacyjne i konstrukcja składowiska 

(składowiska wgłębne będą zdecydowanie dłużej stanowić zagrożenie 

dla środowiska niż składowiska napowierzchniowe),

 sposób eksploatacji składowiska ze szczególnym uwzględnieniem

zagęszczania odpadów, 

 warunki pogodowe.
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WYZWANIA DLA GOSPODARKI ODPADAMI


