
REKULTYWACJA TERENÓW 
ZDEGRADOWANYCH I ZDEWASTOWANYCH
Wybrane zagadnienia na przykładzie Nadleśnictwa Lidzbark

Opracowanie zespołowe Nadleśnictwa Lidzbark i Wydziału ZL. Redakcja –

 

Sławomir Skibniewski i Andrzej Sobania



Zgodnie z ustawą
 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 

(Dz. U. z dnia 22 lutego 
1995 r.), artykuł

 

4 zawiera następujące definicje:
 „Ilekroć

 

w ustawie jest mowa o:

 
pkt 16)

 

gruntach zdegradowanych

 

–

 

rozumie się

 

przez to grunty, których rolnicza lub leśna wartość

 
użytkowa zmalała

 

[…]

 pkt 17) gruntach zdewastowanych

 

–

 

rozumie się

 

przez to grunty, które utraciły całkowicie

 

wartość

 
użytkową

 

[…]

 pkt 18) rekultywacji gruntów

 

–

 

rozumie się

 

przez to nadanie lub przywrócenie gruntom 
zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub

 

przyrodniczych

 

przez właściwe 
ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie 
stosunków wodnych, odtwarzanie gleb, umocnienie skarp, oraz odbudowanie lub zbudowanie 
niezbędnych dróg

 pkt 19) zagospodarowaniu gruntów

 

–

 

rozumie się

 

przez to rolnicze, leśne lub inne użytkowanie

 
gruntów zrekultywowanych

 Ponadto w Art. 2, ust.2, pkt 2 na uwagę

 

zasługuje stwierdzenie, że w rozumieniu ustawy gruntami 
leśnymi

 

są

 

też

 

grunty zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej,  natomiast w Art. 22, ust.2, pkt 2 
zapis, że decyzje dotyczące rekultywacji i zagospodarowania gruntów wydaje Starosta, po 
zasięgnięciu opinii dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

 

w odniesieniu do gruntów o 
projektowanym leśnym kierunku rekultywacji (niezależnie od rodzaju własności i klasyfikacji 
gruntowej sprzed eksploatacji).



Ustawa ta w Art.
 

20.
 

ust.1.
 

mówi też, że: „Osoba powodująca utratę
 albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich 

rekultywacji na własny koszt.”
 

Procedura związana z eksploatacją
 

gruntu obowiązek ten artykułuje na każdym etapie:

1.

 

Wniosek o przyznanie koncesji na użytkowanie kopalin (na pow. powyżej 2ha) powinien zawierać

 projekt   zagospodarowania złoża (Prawo Geolog. i Górnicze, Dz.U.94/27/96, Art.20,ust.2,pkt.2)

2.

 

Projekt zagospodarowania złoża powinien zawierać

 

określenie przewidywanego sposobu 

rekultywacji podczas likwidacji zakładu górniczego (Rozp. M.O.Ś., Dz.U.01/157/1866, §2pkt.11)

3.

 

Plan ruchu zakładu górniczego powinien zawierać

 

zamierzenia co do sposobu rekultywacji 

terenów przekształconych (Rozp. MSWiA, Dz.U. 03/181/1776, Zał. II, pkt.19)

4.

 

Warunki rekultywacji określane są

 

decyzją

 

administracyjną, wskazującą

 

zakres, sposób oraz 

termin wykonania rekultywacji (Prawo Ochrony Środow., Dz.U. 01/62/627, Art.106)

5.

 

Decyzje w sprawie rekultywacji (ustanowienie kierunku rekultywacji i uznanie rekultywacji za zakończoną) 

wydaje starosta, po zasięgnięciu opini Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych -

 

w 

odniesieniu do leśnego kierunku rekultywacji (Ust. o ochr. gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 

04/121/1266, Art.22,ust.2pkt.2)



Kierunek rolny 
Prowadzi do użytkowania terenu 
rekultywowanego przez rolnictwo i 
ogrodnictwo.



Kierunek leśny 
Prowadzi do zagospodarowania i 
użytkowania leśnego (lasy, plantacje, 
tereny zadrzewione)



Kierunek wodny prowadzi do zagospodarowania i 
użytkowania wyrobisk jako ewen-
tualnych zbiorników wodnych o 
znaczeniu społecznym i przyrodniczym.



Kierunek -
 

rekultywacja specjalna 
prowadzi do zagospodarowania w kierunku przyrodniczym

 
(np. użytki 

ekologiczne), przystosowania na składowiska odpadów, utworzenia boisk 
sportowych, terenów wypoczynkowych czy osiedlowych.



Podczas rekultywacji w kierunku leśnym, należy dążyć
 

do wyeliminowania 
lub przynajmniej ograniczenia występowania następujących, 
niekorzystnych dla rozwoju roślin, właściwości gruntu:

-
 

zbyt duża lub mała spoistość,
-

 
uboga zasobność

 
w składniki pokarmowe, 

- duża przepuszczalność,
- mała pojemność

 
wodna,

-
 

brak podsiąkania,
-

 
nadmierna wilgotność

 
lub podtapianie,

-
 

nadmierny spływ powierzchniowy,
-

 
brak edafonu glebowego,

-
 

niekorzystne –
 

południowe nachylenie stoków,
-

 
niekorzystne –

 
północne nachylenie stoków



Te tereny już

 

zrekultywowano

Eksploatowane wyrobisko

Obszar zrzutu piasku odsiewkowego

Dno wyrobiskaZwałowisko nadpoziomowe

Zhałdowana skrywa

KOPALNIA ŻABINY
Obszary funkcjonalne kopalni

Różne obszary odkrywkowych kopalni żwiru, poddawane rekultywacji, 
charakteryzują

 

się
 

różnymi właściwościami, co do możliwości 
produkcyjnych, rodzaju podłoża i trudności zagospodarowania

Zakład przetwórczy



Teren pierwszy -
 

skarpy i stoki na obrzeżu wyrobiska oraz 
wewnętrzne pozostałości nie poddane eksploatacji

Żwirownia Żabiny. Skarpy i stoki



Kopalnia węgla brunatnego -

 

Bełchatów

Teren drugi -
 

dno wyrobiska –
 

spąg



Kopalnia piasku podsadzkowego w Szczakowej



Żabiny –
 

Nadl. Lidzbark



Teren trzeci
 

-
 

usypiska powstające z odpadów poeksploatacyjnych

Żwirownia Żabiny. Usypisko odpadu poeksploatacyjnego



Hałda nadkładu z wkopu otwierającego w odkrywce Bełchatów.



Wielu osobom związanym z rekultywacją
 

takich terenów 
nasuwa się

 
myśl -

 
dylemat:

•
 

czy bardziej korzystne będzie zagospodarowanie -
 

nawet 
większym nakładem środków -

 
ogromnej hałdy, wysokiej, ale 

powierzchniowo dość
 

skupionej?
•

 
czy zlikwidowanie hałdy poprzez równomierne jej 
rozprowadzenie na znacznym obszarze?

W większości przypadków realizowana jest koncepcja 
wynikająca z bilansu korzyści i strat:

Zagospodarować
 

to, co jest, czyli istniejącą
 

hałdę, 
zwracając przy tym szczególną

 
uwagę

 
na fakt 

odpowiedniego wkomponowania takiego obiektu w 
otaczający krajobraz.





Głównym powodem degradacji i dewastacji gruntów w zasięgu działania RDLP jest odkrywkowe 
wydobycie kruszyw naturalnych. Wykorzystywanie gruntów Lasów Państwowych na ten cel jest 
niewielkie ( w latach 2000 –

 

2005 nie przekroczyło kilkunastu hektarów), lecz na Dyrektorze Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych ciąży ustawowy obowiązek opiniowania zarówno wykorzystywania 
gruntów leśnych, jak i późniejszej rekultywacji gruntów w kierunku leśnym niezależnie od formy 
własności. Corocznie opiniowaniu podlega 100 –

 

300 ha takich gruntów



Eksploatacja kruszywa odbywa się

 

w trzech etapach. Pierwszy to odsłonięcie złoża przez zdjęcie 
wierzchniej warstwy gruntu o korzystnych parametrach biologicznych i zhałdowanie go w pobliżu złoża, 
oraz zdjęcie płonego nadkładu.



Drugi etap to wydobycie kruszywa ze złoża, przetransportowanie urobku do zakładu przeróbczego, 
przesortowanie go i zrzut odpadu (frakcji gruntu nie nadających się

 

do sprzedaży) do wyrobiska. 



Zrzut odpadu poeksploatacyjnego odbywa się

 

na ogół

 

przez zmieszanie go z wodą

 

i transport powstałej 
pulpy rurociągami z zakładu przeróbczego do wyrobiska. Pulpa spływając rozwarstwia się

 

i frakcje 
drobne lokują

 

się

 

niżej, gruboziarniste piaski pozostają

 

w pobliżu punktu zrzutu.



Bardzo częstym zjawiskiem jest lokowanie odpadu poza wyrobiskiem, w formie

 

zewnętrznego zwałowiska 
nadpoziomowego, o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów.

Zwałowiska tego typu są

 

obiektami szczególnie trudnymi do rekultywacji. Wykorzystywane są

 

różne 
metody mające na celu ustabilizowanie powierzchni gruntu, poprawę

 

jego zasobności i 
zapoczątkowanie w gruncie procesów glebotwórczych.



Pierwszym krokiem na takich obiektach jest stabilizacja stromych
 

skarp i stoków, połączona 
z ulepszaniem gruntu substratem o większej zasobności i pojemności wodnej. Możliwe są

 różne technologie –
 

od tworzenia warstwicowo ułożonych tarasów stabilizowanych faszyną
 

i 
żywokołami po stosowanie syntetycznych geokrat i polimerowych hydrożeli.



Wierzby (kaspijska i piaskowa) mają

 

szczególnie duże zdolności do przetrwania w takich warunkach.





Rozległe tereny, z których wyeksploatowano złoże, po wielu latach są

 

rekultywowane w sposób 
zależny od ich formy. Płytkie wyrobiska, w których spąg jest utworzony z pisków gliniastych i glin, po 
przykryciu żyznym nadkładem można uznać

 

za zrekultywowane. Podobnie jest ze strefą

 

brzegową

 
zbiorników wodnych.



Już

 

po kilku latach pojawiają

 

się

 

zakrzaczenia i zróżnicowana roślinność

 

zielna. W wodzie też

 

pojawia 
się życie –

 

żaby, owady i ryby.



Na suchych, płytkich wyrobiskach rozprowadzenie nadkładu jest najtańszą

 

i najskuteczniejszą

 

metodą.



Wskazane jest zasilenie gruntu biomasą

 

z przyoranych 
w fazie kwitnienia roślin motylkowych



Taka powierzchnia już

 

może zostać

 

poddana kolejnemu etapowi –

 

zagospodarowaniu. Może to być

 
typowe zalesienie, ale uwzględniające małą

 

zasobność

 

gruntu. Przepisy nie określają, w jakim czasie od 
rekultywacji powinno ono nastąpić.



Jak wynika z obserwacji proces powstania 
gleb na utworach bezglebowych jest przede 
wszystkim bardzo czasochłonny i zależny od 
wielu czynników

 
biotycznych, abiotycznych 

i antropogenicznych.
 

Aby przyśpieszyć
 

procesy glebotwórcze, 
kluczowe znaczenie ma dostosowanie 

odpowiedniego gatunku roślin do warunków 
glebowych, wodnych, termicznych oraz 
świetlnych rekultywowanego obszaru.



Skrajnie ubogie zwałowiska nadpoziomowe mogą

 

być

 

tylko zadrzewiane gatunkami o wyjątkowej 
zdolności przetrwania –

 

wierzbami, rokitnikiem, robinią

 

czy olszą

 

szarą. Często trudność

 

zwiększa brak 
żyznego nadkładu w odpowiedniej ilości. Należy wtedy dostarczyć

 

substrat z zewnątrz, np. w rzędy 
sadzenia.



Najmniej korzystnym, lecz 
wymagającym najmniej nakładów 
jest punktowe wzbogacenie 
jałowego gruntu w ilości min. 30 
litrów. Można też

 

wykorzystać

 
polimerowe absorbenty 
(hydrożele).

Nie zawsze rozmiar powierzchni i jej 
usytuowanie pozwalają

 

na 
rozprowadzenie żyznego substratu 
w rzędach.



Grunt poprawnie zrekultywowany długo nie stanie się

 

lasem, ale w perspektywie 20 –

 

25 lat jest 
możliwe uzyskanie zadowalającego efektu.



Żwirownia Żabiny. Chloroza oraz ubytek aparatu asymilacyjnego 16-letniej sosny 
spowodowane brakiem składników mineralnych.

Rekultywacja, nawet bardzo skuteczna w początkowym okresie, musi być
 

wspomożona 
zagospodarowaniem o charakterze przedplonowym, z udziałem gatunków podtrzymujących 
procesy glebotwórcze. Z całą

 

pewnością
 

gatunki iglaste tego nie zapewnią.



Robinia akacjowa (biała) (Robinia pseudoacacia),



Olsza szara (Alnus incana)



Rokitnik pospolity
 (Hippophae rhamnoides),



Gatunki drzew i krzewów proponowanych do wykorzystania przy 
rekultywacji terenów po kopalni surowców mineralnych:

•

 

DRZEWA.
•

 

-
 

olsza szara,
•

 

- olsza czarna,
•

 

-
 

robinia akacjowa,
•

 

-
 

brzoza brodawkowata,
•

 

- jarząb pospolity,
•

 

- jarząb mączny.
•

 

-
 

wierzba iwa,
•

 

-
 

topola osika,
•

 

- dąb czerwony,
•

 

-
 

klon polny,
•

 

-
 

klon jawor,
•

 

-
 

klon zwyczajny,
•

 

- morwę
 

białą,
•

 

-
 

lipa drobnolistna,
•

 

-
 

sosna zwyczajna,

•

 

KRZEWY.
•

 

-
 

rokitnik pospolity,
•

 

-
 

oliwnik wąskolistny,
•

 

-
 

karagana
 

syberyjska,
•

 

-
 

wierzba
 

ostrolistna,
•

 

-
 

wierzba
 

piaskowa,
•

 

-
 

czeremcha amerykańska,
•

 

- róża
 

pomarszczona,
•

 

-
 

berberys zwyczajny,
•

 

-
 

żarnowiec miotlasty.



Bezpośrednie sąsiedztwo robinii

Oddalenie 2 –

 

4 m

Oddalenie ok. 6 m

Jednym z najistotniejszych warunków powodzenia jest udział
 

w składzie gatunkowym 
roślin fitomelioracyjnych –

 

np. robinii, olszy szarej, a z roślin zielnych np. łubinu trwałego



Żwirownia Sarnowo. Warstwa próchnicy wytworzona w ciągu 19 lat przez opad igliwia sosnowego



Jeśli rekultywacja została wykonana z zachowaniem minimalnych rygorów, po kilkunastu latach gleba 
już

 

funkcjonuje –

 

wykształcają

 

się

 

poszczególne poziomy genetyczne. Tu już

 

widać

 

istnienie poziomu 
wmywania, a rozkład ściółki odbywa się

 

w cyklu 2-3-letnim.

Żwirownia Sarnowo. Warstwa próchnicy wytworzona
 

w ciągu 19 lat przez 
opad liści robinii akacjowej



Porównajmy te dwa profile. 
Wnioski są

 
oczywiste.



Upraszczanie i ograniczanie kosztowności metod rekultywacji kończy się

 

zwykle niekorzystnym 
efektem –

 

ta brzoza też

 

ma ok. 20 lat.





Czasem zdarza się

 

coś

 

jeszcze 
gorszego, niż źle pojęta 
oszczędność

 

- zachłanność. Ta 
kopalnia była eksploatowana do 
granicy własności ścianą

 

o 
łącznej wysokości ok. 25 metrów.

Tej skarpy nie ma jak złagodzić, nadkład, zgodnie 
zresztą

 

z przepisami *, nie został

 

zmagazynowany 
–

 

zdewastowano nie tylko grunt, ale cały 
krajobraz. 

* Zgodnie z ustawą

 

o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych nie ma obowiązku 
magazynowania nadkładu na gruntach V i 
VI kl. bon.



Wszystkie decyzje administracyjne dotyczące rekultywacji –
 

zarówno w sprawie 
ustalenia leśnego kierunku rekultywacji, jak i uznania rekultywacji w kierunku 
leśnym za zakończoną

 
–

 
opiniuje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych. Dotyczy to gruntów wszystkich form własności.
Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 04.121.1266) Ustawa –

 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 01.62.627)

i przepisy w wielu innych aktach prawnych...

Tu też

 

kiedyś

 

była kopalnia...



Wybrane elementy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
oraz prawa dotyczącego odpadów





Statystycznie na jednego leśnika zatrudnionego w Lasach Państwowych 
przypada ok. 25 km2

 

ogólnej powierzchni kraju –
 

to kwadrat 5 x 5 km.

Wiemy –
 

a właściwiej: możemy wiedzieć
 

–
 

o wszystkim, co się
 

w lasach i na 
polach dzieje. Mamy też

 
wiedzę, co jest dla środowiska szkodliwe i uciążliwe. 

Zarówno ta wiedza, jak i nasze możliwości penetrowania środowiska, 
nakładają

 
na nas moralny obowiązek reagowania na każdy przejaw łamania 

prawa chroniącego środowisko. Czyli –
 

powinniśmy je znać.



USTAWA 

z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
 

(tekst jednolity wrzesień 2008) 

 

Dz.U.04.121.1266 
 

Zmiany: 
2004.06.27 zm. przen.Dz.U.04.49.464 art. 2 

2006.01.01  zm. Dz.U.05.175.1462 art. 10 

2006.02.09  zm. Dz.U.06.12.63 art. 3 

2007.04.30  zm. Dz.U.07.75.493 art. 31 

2007.05.24  zm. Dz.U.07.80.541 art. 2 



Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych

oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. 

  Art. 2.  
2. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: 

 1) określone jako lasy w przepisach o lasach; 

 2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej; 

 3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. 



Art. 3.  
2. Ochrona gruntów leśnych polega na: 

 1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze; 

 2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz

szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek

działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi, 

 3) przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter

gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej; 

 4) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich

produkcyjności; 

 5) ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 



Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

  

 7) warstwie próchnicznej - rozumie się przez to wierzchnią warstwę

gleby o zawartości powyżej 1,5 % próchnicy glebowej; miąższość tej

warstwy określa się w decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1; 

10) oczkach wodnych - rozumie się przez to naturalne śródpolne i

śródleśne zbiorniki wodne o powierzchni do 1 ha, niepodlegające

klasyfikacji gleboznawczej; 

11) wyłączeniu gruntów z produkcji - rozumie się przez to rozpoczęcie

innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; 



15) utracie albo ograniczeniu wartości użytkowej gruntów - rozumie się

przez to całkowity zanik albo zmniejszenie zdolności produkcyjnej

gruntów; 

16) gruntach zdegradowanych - rozumie się przez to grunty, których

rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w

wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek

zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej

działalności rolniczej; 

17) gruntach zdewastowanych - rozumie się przez to grunty, które

utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku przyczyn, o których

mowa w pkt 16; 



18) rekultywacji gruntów - rozumie się przez to nadanie lub
przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym
wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe 
ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości 
fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub 
zbudowanie niezbędnych dróg; 

 
19) zagospodarowaniu gruntów - rozumie się przez to rolnicze,

leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych; 



Art. 5. 1. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, 

właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów 

leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem 

obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku. 

2. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z

zakresu administracji rządowej. 

3. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i

4 oraz w art. 26 ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 



Rozdział 3 

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej 

Art. 12. 1. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów

z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w

odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w 

razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki

powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. 

Art. 14. 1. W razie wyłączania gruntów z produkcji, w decyzji o

wyłączeniu, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, można, po zasięgnięciu

opinii wójta, nałożyć obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele

poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z 

gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz z torfowisk. 



Rozdział 4 

Zapobieganie degradacji gruntów 

Art. 17. 1. Jeżeli właściciel gruntów, o których mowa w art. 16 ust. 1,

poniósł szkodę przez obniżenie poziomu produkcji rolniczej lub leśnej,

przysługuje mu z tego tytułu odszkodowanie od zakładu przemysłowego.

W przypadku obniżenia poziomu produkcji w okresie trzech lat co

najmniej o jedną trzecią dotychczasowej wartości, zakład jest

obowiązany, na wniosek właściciela, wykupić całość lub część tych

gruntów według cen wolnorynkowych. 

2. Jeżeli w wyniku realizacji planu, o którym mowa w art. 16 ust. 1,

zachodzi potrzeba zmiany kierunku produkcji rolniczej lub leśnej, zakład

przemysłowy jest obowiązany zwrócić właścicielowi gruntów poniesione

z tego tytułu nakłady i koszty oraz wypłacić równowartość szkód 

wynikłych ze zmiany kierunków produkcji. 



Art. 18.  
2. Na żądanie właściciela gruntów wyłączonych z produkcji, zakład

przemysłowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany nabyć te grunty

wraz z budynkami i urządzeniami. Przepis art. 17 stosuje się

odpowiednio. 

Art. 19. Przepisy art. 16-18 stosuje się odpowiednio także do

gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, położonych poza

obszarami ograniczonego użytkowania. 



Rozdział 5 

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 

Art. 20. 1. Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości

użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt. 

3. Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i

realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej. 

4. Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się

zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia

działalności przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od

zaprzestania tej działalności. 



Art. 22. 1. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania

określają: 

 1) stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony

na podstawie opinii, o których mowa w art. 28 ust. 5; 

 2) osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów; 

 3) kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów; 

 4) uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, decyzje wydaje starosta, po 

zasięgnięciu opinii: 

 1) dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego - w 

odniesieniu do działalności górniczej; 

 2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora

parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym

leśnym kierunku rekultywacji; 



Rozdział 7 

Kontrola wykonania przepisów ustawy 

Art. 26. 1. (23) Kontrolę stosowania przepisów ustawy sprawują

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej(24), Minister Ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa(25), marszałkowie

województw oraz podmioty wymienione w art. 5 oraz art. 15 ust. 5 i art.

16 ust. 5. 

2. Osoby przeprowadzające kontrolę są uprawnione do: 

 1) wstępu na grunt i teren zakładu przemysłowego; 

 2) wglądu do dokumentów oraz żądania sporządzenia ich odpisów; 

 3) sprawdzania tożsamości osób w związku z prowadzoną kontrolą; 

 4) żądania wyjaśnień i zasięgania informacji; 

 5) pobierania próbek gleby lub roślin do analizy. 



Art. 27. 1. Kontrola obejmuje wykonanie następujących obowiązków: 

 1) zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby; 

 2) rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych; 

 4) przeciwdziałania erozji gleb i ruchom masowym ziemi oraz innym

zjawiskom powodującym trwałe pogarszanie wartości użytkowej

gruntów; 

 5) określonych w art. 16-19. 



3. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polega na

sprawdzeniu co najmniej raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów

z dokumentacją rekultywacji tych gruntów, a zwłaszcza wymagań

technicznych oraz ich terminowości, ze szczególnym uwzględnieniem

obowiązku zakończenia rekultywacji w okresie 5 lat od zaprzestania

działalności przemysłowej. 



Art. 28. 3. W razie niezakończenia rekultywacji gruntów 

zdewastowanych w okresie, o którym mowa w art. 20 ust. 4, stosuje się

opłatę roczną podwyższoną o 200 % od dnia, w którym rekultywacja

gruntów powinna zostać zakończona. 

4. W razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów 

zdegradowanych, ustala się, w drodze decyzji, obowiązek corocznego

wpłacania na […] Fundusz Leśny, przez osobę powodującą ograniczenie

wartości użytkowej gruntów, równowartości opłaty rocznej w takiej

części, w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej gruntów. Do

ustalenia wysokości opłaty rocznej za zdegradowanie gruntów stosuje

się wartości wymienione: 

 2) w art. 12 ust. 11 w odniesieniu do gruntów leśnych;  

opłaty te uiszcza się do czasu wykonania obowiązku rekultywacji. 

5. Rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów ustala się na

podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców. 

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do 

gruntów leśnych, z tym że decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji

Lasów Państwowych, a w parkach narodowych dyrektor parku. 







Samo eksploatowanie gruntów nie jest tak uciążliwe dla środowiska, jak 
zajmowanie powierzchni ziemi przez uboczne produkty cywilizacji –

 odpady.

Kilka informacji:

1.
 

Rocznie „produkujemy”
 

ok. 120 mln ton odpadów przemysłowych i ok. 
11 mln ton odpadów komunalnych

2.
 

W całym kraju funkcjonuje ok. 60 sortowni odpadów i ok. 50 zakładów 
recyklingu odpadów komunalnych

3.
 

W Polsce odzysk surowców wtórnych nie przekracza 2% masy 
usuwanych odpadów

4.
 

Jedynie 30% gmin prowadzi selektywną
 

zbiórkę
 

odpadów

5.
 

Rocznie trafia do środowiska ok. 7 mln ton popiołów z suchego spalania 
węgla i ok. 8 mln ton ze spalania fluidalnego

Uśredniony skład chemiczny odpadów ze spalania fluidalnego:

SiO2

 

–
 

5–25%, Al2
 

O3

 

– 4-15%, Fe2

 

O3

 

–
 

5-15%, SO3

 

–
 

5-20%,
 

CaO –
 

20-45%



Dz.U.06.75.527 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, 

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. z dnia 4 maja 2006 r.) 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa listę rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, stanowiącą załącznik do
rozporządzenia. 



Dz.U.06.49.356 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia 21 marca 2006 r. 

w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami 

(Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.) 

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15, wymienionych w

załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
 2) rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2,

wymienionym w załączniku nr 6 do tej ustawy,  
poza instalacjami i urządzeniami. 

§ 2. Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesie odzysku R14 Inne działania
polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części są określone w załączniku nr 1 do
rozporządzenia. 



 01 01 02 
 

 Odpady z wydobywania 
kopalin innych niż rudy 
metali 
 

Wypełnianie terenów niekorzystnie 
przekształconych (takich jak zapadliska, 
nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub 
wyeksploatowane części tych wyrobisk  
 

ex 10 01 01 Żużle, popioły 
paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem 
pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 
04) - niepochodzące z 
palenisk fluidalnych 
 

ex 10 01 02 Popioły lotne z węgla - 
niepochodzące z 
palenisk fluidalnych 
 

W przypadku wypełniania terenów niekorzystnie 
przekształconych odpadami o kodach: ex 10 01 
01, ex 10 01 02, ex 10 01 80 należy spełnić 
dodatkowe warunki:  
- wypełniany odpadami teren niekorzystnie 
przekształcony znajduje się poza obszarem 
zagrożonym zalewaniem wodami napływowymi, 
posiada naturalną ciągłą barierę geologiczną, o 
miąższości co najmniej 0,5 m i współczynniku 
filtracji k=1,0x10-7 m/s, w miejscach, gdzie teren 
nie posiada naturalnej bariery stosuje się 
sztucznie wykonaną barierę umożliwiającą 
uszczelnienie tego terenu  
- prowadzi się monitoring wód podziemnych 
najpłytszego poziomu wodonośnego za pomocą 
co najmniej  
trzech otworów obserwacyjno- badawczych, z 
których jeden powinien być zlokalizowany na 
kierunku dopływu wód podziemnych, a dwa 
pozostałe na kierunku odpływu  
- pomiary zwierciadła wód podziemnych 
prowadzi się z częstotliwością: 
 - przed wypełnieniem: jednorazowo, 
 - w czasie prowadzenia wypełnienia: 
   nie rzadziej niż co 3 miesiące, 
 - po zakończeniu wypełnienia: nie  
   rzadziej niż co 6 miesięcy. 

Najczęściej występujące kategorie odpadów poddawane 
odzyskowi w procesie

 
R 14:



Dz.U.07.228.1685 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia 14 listopada 2007 r. 

w sprawie procesu odzysku R102) 

(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2007 r.) 

Na podstawie art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się warunki odzysku za pomocą procesu odzysku R10
Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby,
wymienionego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, i 
rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku. 

2. Rodzaje odpadów oraz warunki, o których mowa w ust. 1, są określone w
załączniku do rozporządzenia. 



Odpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków: 

 

- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby, 

- odpady zostały rozdrobnione, 
- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin  

- odpady przykrywa się lub miesza z glebą, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych 

oraz plantacjach wieloletnich, 

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm, 
- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5m  

W procesie odzysku R 10
 

ogólne zasady są
 

następujące:



Dz.U.05.228.1947 

USTAWA 

z dnia 4 lutego 1994 r. 

Prawo geologiczne i górnicze1) 

Art. 15. 1. Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie: 
1)poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin; 
2)wydobywania kopalin ze złóż; 
3)bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych 

wyrobiskach górniczych. 

Art. 16. 1. Koncesji na działalność: 
1)określoną w art. 15 ust. 1, wykonywaną w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
2)w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin podstawowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1-3, solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin 

leczniczych zaliczonych do kopalin podstawowych na podstawie art. 5 ust. 6, 
3)określoną w art. 15 ust. 1 pkt 3 - udziela minister właściwy do spraw środowiska. 

Art. 85. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność określoną w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 3, uiszcza opłatę z 
tytułu: 
1)poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin; 
2)bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 
3)składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. 
 
6. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się kwartalnie jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości substancji 
wprowadzonych do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych. 
 
7. (10) Stawka opłaty, o której mowa w ust. 6, wynosi w przypadku magazynowania: 
1)substancji gazowych - 1,57 zł/tys. m3; 
2)substancji ciekłych - 3,11 zł/t; 
3)innych, niewymienionych w pkt 1 i 2 substancji - 1,56 zł/t. 
 
8. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się kwartalnie jako iloczyn stawki opłaty i ilości umieszczonych w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, odpadów. 
 
9. (11) Stawka opłaty, o której mowa w ust. 8, wynosi w przypadku składowania: 
1)odpadów niebezpiecznych - 64,31 zł/t; 
2)odpadów innych niż niebezpieczne - 4,94 zł/t; 
3)odpadów obojętnych - 3,70 zł/t. 

 

 



Dz.U.04.257.2573 
 

 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko 

 
§ 2. 1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają następujące rodzaje
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 
 
41) składowiska odpadów, niewymienione w pkt 39, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę; 
 
42) bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze lub składowanie odpadów w górotworze, w tym w
podziemnych wyrobiskach górniczych; 
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