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A. WPROWADZENIE 

 

Organizmy, ekosystemy i cała biosfera wykazują podstawową z punktu widzenia termodynamiki zdolność do tworzenia i utrzymywania 

stanu wewnętrznego uporządkowania, czyli stanu niskiej entropii. Stan ten utrzymuje się w układach dzięki stałemu dopływowi energii o 

wysokiej użyteczności (światło, pokarm), oraz stałej emisji energii o małej użytecznosci (np. ciepło). W układach biologicznych stan ten 

utrzymuje się dzięki procesom oddychania. Jednocześnie każdy układ, przez który przepływa energia, podlega przemianom 

dostosowującym go do otaczających warunków tak, aby osiągnąć stan minimalnej entropii. 

W ekosystemach procesy samoregulacyjne osiągane są poprzez istnienie związków biocenotycznych, z których najistotniejsze są 

związki troficzne (pokarmowe). Realizowane są one w oparciu o trzy podstawowe poziomy troficzne: producentów, konsumentów i 

reducentów.  

Ciągły proces produkcji materii organicznej z wykorzystaniem przez poziom producentów energii słonecznej, oraz jej przetwarzanie przez 

konsumentów, a następnie reducentów do związków chemicznych najprostszych, możliwych do przyswojenia przez producentów, jest 

podstawą funkcjonowania biocenoz. 

Miarą możliwości rozwojowych ekosystemu jest jego produktywność. Produktywność pierwotna brutto to całkowita ilość materii 

organicznej wytworzonej przez producentów, netto - to ta jej część, która pozostaje po zużyciu na oddychanie. Zależy od niej wprost 

produktywność wtórna, czyli szybkość gromadzenia energii na poziomach konsumentów i reducentów. 

Z powyższych wywodów wynika ogólna konkluzja, że do rozwoju, a tym samym do samoregulacji, zdolne są tylko te ekosystemy, w 

których istnieją wszystkie trzy poziomy troficzne oraz których produktywność pierwotna netto jest większa od zera, umożliwiając 

zaistnienie produktywności brutto i zamknięcie cyklu obiegu materii. 

 

Zmiany zachodzące w biocenozach roślinnych mają trojaki charakter; mogą być cykliczne - zależne od cyklicznych zmian w otaczającym 

środowisku (np. pór dnia czy roku), regeneracyjne, zwane sukcesją wtórną - przebiegające po zaistnieniu czynnika zakłócającego 



 

dotychczasowy proces zmian, oraz asymptotyczne - prowadzące do pewnego hipotetycznego końcowego stadium rozwoju, zwane 

sukcesją pierwotną. Ten ostatni rodzaj zmian jest właściwy dla biocenoz produktywnych i prowadzi do osiągnięcia przez nie stanu 

maksymalnego uporządkowania i zdolności do samoregulacji. 

Cechą sukcesji jest przebieganie zmian w pewnym określonym kierunku, pod wpływem stale działającego czynnika, i zależącym od 

rodzaju środowiska (biotopu). Prowadzą one do zastąpienia pierwotnego składu biocenozy innym, różnym od pierwotnego.  

Mechanizm tych zmian ma charakter sprzężenia zwrotnego i przedstawiony najprościej jest następujący: produkcja pierwotna netto 

biocenozy umożliwia zaistnienie produkcji wtórnej, w wyniku której poziom reducentów jest zdolny do zwiększenia w środowisku ilości 

składników możliwych do przyswojenia przez producentów. Zwiększone zasoby umożliwiają wzrost produkcji pierwotnej. Jednocześnie 

ma to wpływ na podstawowe cechy środowiska: jego kwasowość, pojemność wodną, bezwładnośc termiczną i inne. Te zmienione cechy 

sprawiają, że środowisko staje stopniowo coraz mniej sprzyjające dla dotychczasowego zestawu gatunków, wzrasta natomiast jego 

atrakcyjność dla innych. Wskutek tego najpierw zmieniają się stosunki ilościowe pomiędzy populacjami, a następnie możliwe staje się 

zasiedlanie przez nowe gatunki powstających nisz ekologicznych. W ten sposób, od stadium biocenozy pionierskiej, poprzez wiele 

stadiów przejściowych, biocenozy osiągają stadium klimaksowe. 

Nie tylko biocenozy wpływają na cechy środowiska. W równie istotny, a we współczesnych czasach w bardzo skuteczny sposób, wpływa 

na zmiany w środowisku człowiek. Modyfikacje te mogą mieć charakter zamierzonego działania ukierunkowującego sukcesję w sposób 

umożliwiający gospodarcze wykorzystanie zasobów ekosystemów, mogą też mieć charakter efektu ubocznego działań gospodarczych. 

Skrajnym przykładem takich zmian może być odkrywkowa eksploatacja kopalin, w efekcie której powstaje obszar pozbawiony całkowicie 

składników biotycznych, natomiast siedliskiem jest utwór geologiczny o cechach skały macierzystej. Na takim obszarze konieczne jest 

ponowne zainicjowanie procesów sukcesyjnych, a następnie tworzenie warunków umożliwiających skrócenie lub nawet pominięcie 

niektórych stadiów przejściowych. Działania takie określa się mianem rekultywacji, a celem ich jest jak najszybsze osiągnięcie takiego 

etapu sukcesji, po którym nastąpić może etap produkcyjny z punktu widzenia człowieka - czyli np. las lub uprawy rolne. 

 



 

 

B. PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA 

Biocenoza 

Ogół populacji roślinnych i zwierzęcych, żyjących w określonym ekosystemie i powiązanych zależnościami o charakterze troficznym, 

paratroficznym itd. Biocenoza jest głównym czynnikiem kształtującym specyficzny dla każdego ekosystemu biotop. 

Biotop 

Zespół abiotycznych warunków środowiska w konkretnym ekosystemie, powstający przez specyficzne przekształcenie siedliska przez 

biocenozę danego ekosystemu oraz ekosystemów poprzedzających go we wcześniejszych stadiach sukcesji. 

Ekologia 

Nauka o wzajemnych zależnościach między organizmami lub grupami organizmów a środowiskiem. Termin ten pochodzi od greckiego 

słowa „oikos” oznaczającego „dom” lub „miejsce do życia”. 

Ekosystem 

Jeden z najważniejszych poziomów organizacji układów ekologicznych; podstawowa funkcjonalna jednostka ekologiczna; układ 

utworzony przez wszystkie organizmy zasiedlające dany obszar i tworzące zespół biotyczny wraz z ich środowiskiem abiotycznym, 

rozumiany najczęściej jako konkretny, dynamiczny, strukturalno-funkcjonalny układ przestrzenny złożony z biocenozy i biotopu. [...] 

Efektem tych oddziaływań jest homeostaza ekosystemu.  

 

W każdym ekosystemie zachodzi przepływ energii i obieg materii pomiędzy komponentami biocenozy a środowiskiem dzięki istnieniu 

organizmów należących do trzech podstawowych poziomów troficznych:  producentów, konsumentów i reducentów (destruentów). 

Każdy ekosystem jest układem otwartym, powiązanym z sąsiednimi ekosystemami przez procesy wymiany materii w wyniku np. migracji 

zwierząt, przenoszenia diaspor itp. 

Homeostaza ekosystemu 



 

Zdolność do utrzymywania trwałej w czasie równowagi struktury i powiązań funkcjonalnych biocenozy i biotopu, oparta na 

samoregulacji i kompensacji. 

Kompensacja ekologiczna 

Zastępowanie struktur i ich funkcji w ekosystemie przez struktury zastępcze. 

Diaspora 

Organ rozprzestrzeniania się roślin (owoce, nasiona, zarodniki, kłącza itp.) 

Poziomy troficzne 

Poziomy w łańcuchu pokarmowym ekosystemu, zróżnicowane pod względem sposobu przetwarzania energii. 

Producenci 

Organizmy posiadające zdolność wykorzystywania energii słonecznej do produkcji materii organicznej, z wykorzystaniem podstawowych 

związków chemicznych, pobieranych ze środowiska. 

Konsumenci 

Organizmy niezdolne do samożywności, wykorzystujące energię zawartą w biomasie wytworzonej przez poziom producentów, 

przetwarzające materię organiczną. 

Reducenci (Destruenci) 

Organizmy wykorzystujące do życia materię organiczną wytworzoną przez poziom producentów i przetworzoną przez poziom 

konsumentów, rozkładające ją do prostych  związków chemicznych, dostępnych dla organizmów samożywnych (producentów). 

Sukcesja ekologiczna  

Zmiany w biocenozie następujące na danym terenie w określonej kolejności. Sukcesja pierwotna jest procesem zachodzącym na terenie 

dotychczas niezasiedlonym, wtórna - procesem przebiegającym po wystąpieniu czynnika zakłócającego. Sukcesja rozpoczyna się od 

stadium pionierskiego, poprzez stadia przejściowe, do stadium klimaksowego. Sukcesja może mieć charakter progresywny, prowadząc 

od stadiów najprostszych organizacyjnie do struktur coraz bardziej złożonych, może też wykazywać charakter regresywny, stopniowo 



 

upraszczając swą strukturę, czasami aż do całkowitego zaniku składników biotycznych ekosystemu. Takie jest często końcowe stadium 

sukcesji industriogennych (ukierunkowanych wpływem przemysłu). 

 

Klimaks 

Hipotetyczne końcowe stadium szeregu sukcesyjnego biocenoz, ku któremu zmierzają wszystkie serie sukcesyjne na danym obszarze; 

zbiorowisko najbardziej zharmonizowane z siedliskiem, a przeto najbardziej trwałe w tym siedlisku. 

Nisza ekologiczna 

Najniższa, powtarzalna jednostka strukturalno-przestrzenna i funkcjonalna ekosystemu, wykorzystywana przez populacje lub skupiska 

jednego lub kilku gatunków o zbliżonych wymaganiach ekologicznych. Określa pozycję, jaką populacja zajmuje w biocenozie i 

wynikającą z niej funkcję, jaką spełnia w organizacji układu biocenotycznego. 

 

C. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

Podstawą formalną działań rekultywacyjnych jest Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995r. (Dz.U. nr 16, poz.78), 

znowelizowana 22 maja 1997r. (Dz.U. nr 60, poz.370), a wszczególności Art.4, mówiący: 

„Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

. . . 

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,” 



 

Grunty poddawane rekultywacji po eksploatacji kruszyw można podzielić na trzy główne grupy, różniące się potencjalnymi 

możliwościami produkcyjnymi oraz głównymi czynnikami utrudniającymi uproduktywnienie tych gruntów : 

- usypiska (zwałowiska), powstałe po rozprowadzeniu odpadów poeksploatacyjnych, 

- dna wyrobisk, 

- skarpy i stoki 

Usypiska (zwałowiska) 

Powstają z odpadów poeksploatacyjnych, najczęściej z piasków o różnej granulacji i z różnym dodatkiem części spławialnych. 

Technologia odprowadzania odpadów na usypisko polega na zmieszaniu ich z wodą i przepompowaniu powstałej tak pulpy na miejsce 

zrzutu.  

W miejscu zrzutu tworzy się stożek, na którego stokach spływająca pulpa rozwarstwia się. Frakcje grubsze osadzają się w górnych 

partiach, części spławialne spływają do podnóża usypiska wraz z wodą. 

Po zakończeniu odprowadzania odpadów powstały stożek jest niwelowany, co powoduje rozprowadzenie frakcji gruboziarnistych na 

większej powierzchni i przykrycie nimi warstwy zawierającej części spławialne. 

Efektem takiej technologii jest powstanie dużej powierzchni gruntu, którego wierzchnia warstwa charakteryzuje się dużą 

przepuszczalnością, a tym samym małą pojemnością wodną, brakiem podsiąkania, zerową lub skrajnie niską zasobnością i dużą 

podatnością na erozję. 

Dna wyrobisk 

Powstają po intensywnym wyeksploatowaniu złoża, bez zwracania odpadów poprodukcyjnych do wyrobiska. Głębokość wyrobisk waha 

się od kilku do kilkunastu metrów. Podłożem są różne utwory geologiczne, najczęściej gliny i iły lub żwiry o małej miąższości na glinie 

lub ile, a więc utwory o dużej zasobności, słabo napowietrzone. Często dna wyrobisk są nadmiernie uwilgocone - bądź z powodu małej 

przepuszczalności gruntu, bądź z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych. Jak wszystkie zagłębienia terenowe, cechują się 

specyficznym mikroklimatem, z przymrozkami i słabą cyrkulacją powietrza. 



 

Skarpy i stoki 

Skarpy pomiędzy wierzchowiną a dnem wyrobiska mają na ogół duże pochylenie - 50-100%, często bardzo zróżnicowaną rzeźbę i 

najczęściej uformowane są z gruntu macierzystego, odspojonego podczas niwelacji - a więc o zmniejszonej spoistości, czyli podatnego 

na erozję.  

Stoki usypisk utworzone z odpadu poeksploatacyjnego charakteryzują się małym nachyleniem, lecz również bardzo małą spoistością 

sprzyjającą erozji, oraz niewielką zasobnością, zróżnicowaną zależnie od położenia - rosnącą w dół stoku. 

W obu przypadkach istotnym czynnikiem jest ukierunkowanie skarpy czy stoku, różnicujące warunki świetlne i  termiczne zależnie od 

nasłonecznienia. 

Z powyższej charakterystyki można stworzyć wykaz czynników, którym należy przeciwdziałać w procesie rekultywacji: 

Czynniki dotyczące stosunków wodnych 

- duża przepuszczalność gruntu 

- mała pojemność wodna 

- brak podsiąkania 

- nadmierne uwilgocenie i podtapianie 

- nadmierny spływ powierzchniowy 

Czynniki dotyczące warunków termicznych i świetlnych 

- niekorzystne cechy południowej wystawy powierzchni gruntu 

- niekorzystne cechy północnej wystawy powierzchni gruntu 

- mała bezwładność termiczna (duże wahania temperatur) 

Czynniki dotyczące środowiska glebowego 

- mała zasobność podłoża w składniki pokarmowe 

- brak mikroflory i mikrofauny glebowej 



 

- mała spoistość podłoża jako determinanta dużej podatności na erozję 

- mała spoistość podłoża jako determinanta niekorzystnego mikroklimatu glebowego 

Każdy z wyszczególnionych powyżej niekorzystnych czynników wymaga podjęcia określonych działań. Niektóre z tych działań skutkują 

w sposób szerszy, eliminując zagrożenia ze strony kilku czynników. Inne znów, mając szczegółowy charakter, determinują użycie 

określonych metod w stosunku do pozostałych zagrożeń. W związku z tym podane dalej sposoby działania należy wykorzystywać do 

projektowania kompleksowych programów rekultywacji, uwzględniając wzajemne zależności pomiędzy metodami, oraz czynnik czasu. 

Czas jest w procesie rekultywacji czynnikiem szczególnie istotnym. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że przebiegające w sposób 

naturalny procesy sukcesyjne, np. przekształcenie jałowego podłoża w glebę jako twór biologiczny, trwają często setki i tysiące lat. 

Przemyślanymi, celowymi działaniami jesteśmy w stanie skrócić ten okres do lat kilkudziesięciu, może kilkunastu. Niemniej jednak nie 

jest możliwe przywrócenie pełnej produkcyjności jednorazowym zabiegiem, zwłaszcza kiedy teren został bardzo silnie zdewastowany. 

Fakt ten należy uwzględniać zarówno podczas udostępniania gruntu do eksploatacji, tworzenia projektów rekultywacji, jak i podczas 

prowadzenia eksploatacji, wykorzystując czas  w sposób maksymalny. Zaowocować to może skróconym okresem obciążeń finansowych 

z tytułu należności za użytkowanie gruntu oraz zmniejszeniem opłat odszkodowawczych za obniżenie wartości użytkowej gruntu. 

Perspektywa taka powinna skłaniać użytkownika do wyboru najskuteczniejszych metod, a nie metod bezwzględnie najtańszych, a także 

do wykonywania zabiegów w sposób przewidziany metodyką, bez uproszczeń. Pomimo to, nie należy spodziewać się niektórych efektów 

natychmiast. Nie jest możliwe stworzenie kilkunastocentymetrowej warstwy gleby nawet w ciągu setek lat, lecz można po kilku latach 

stwierdzić, czy procesy glebotwórcze mają szansę zaistnieć. Podobnie nawet tysiącletni okres może nie wystarczyć, aby zaistniało 

podsiąkanie w dziesięciometrowej warstwie luźnego piasku, lecz można po kilku latach stwierdzić, czy w stworzonym przez rekultywację 

układzie zatrzymywana jest woda opadowa w stopniu umożliwiającym produkcję biomasy. 

Niemniej istotny jest wybór kierunku rekultywacji. Przy alternatywie: kierunek rolny czy leśny, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że uprawy 

rolne mają najczęściej krótki cykl produkcyjny zmniejszający ryzyko spowodowane zależnością od zmiennych warunków pogodowych, 

stosunkowo niewielką ilość biomasy na jednostce powierzchni - czyli mniejsze zapotrzebowanie na wodę i pokarmowe składniki 



 

glebowe, oraz pozwalają w krótkim czasie i na małych powierzchniach zmieniać zestaw gatunków, dostosowując go do warunków. W 

warunkach naturalnych zbiorowiska roślin trawiastych są jednym z początkowych stadiów szeregu sukcesyjnego, zbiorowiska 

ziołoroślowe również. Następujące po rekultywacji zagospodarowanie leśne wymaga siedliska o wyższych parametrach biologicznych i 

bardziej stabilnego niż uprawy rolne, a tym samym wymaga większych nakładów, dłuższego czasu rekultywacji i zastosowania metod 

doprowadzających wymuszoną sukcesję do stadium bardzo złożonego, jakim jest las. 

Leśny lub rolny kierunek rekultywacji nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Coraz większe znaczenie w gospodarce niektórych 

regionów zyskuje szeroko rozumiana agroturystyka i otwiera to szereg nowych kierunków działań. Grunty o cechach skrajnie 

niekorzystnych dla produkcji rolnej czy leśnej, mogą stać się obiektami działalności rekreacyjnej. W takiej sytuacji może okazać się, że 

wysokie nakłady na uproduktywnienie pewnych fragmentów terenu zdewastowanego nie są konieczne, a zaoszczędzone w ten sposób 

środki mogą zostać użyte na bardziej skuteczne zabiegi rekultywacyjne na innych powierzchniach. Problem ten występuje np. w 

przypadku wysokich usypisk, których niwelacja prowadzi do przykrycia warstwy spągowej utworami o małej zasobności i spoistości. 

Rezygnacja z uproduktywnienia w znaczeniu rolnym lub leśnym takich obiektów nie musi oznaczać rezygnacji z ich uproduktywnienia w 

innym zakresie, a ustalony dla nich kierunek rekultywacji wymagać będzie wykonania zupełnie innych zabiegów rekultywacyjnych. 

Przyjęte dla poszczególnych powierzchni koncepcje muszą pozostawać w zgodzie z planami przestrzennego zagospodarowania terenu. 

Myślą przewodnią tworzenia takich planów jest określenie charakteru krajobrazu dla całego obszaru gminy i poszczególnych wsi. Taka 

myśl przewodnia powinna towarzyszyć też opracowywaniu projektów rekultywacji i zagospodarowania dla poszczególnych powierzchni 

gruntów zdewastowanych, przy czym należy unikać często spotykanego błędu w postaci odrębnego projektowania kierunku 

zagospodarowania dla każdej z działek. Projekt rekultywacji i zagospodarowania gruntu powinien być w istocie planem rekultywacji i 

zagospodarowania krajobrazu na całym terenie eksploatowanym w przeszłości, obecnie i w przyszłosci. Wynika z tego konieczność 

dokonania uzgodnień co do zmian w tych planach na szczeblu gminy i powiatu przed przystąpieniem do rekultywacji. Odpowiednie 

wyprzedzenie czasowe takich uzgodnień jest o tyle istotne, że może wiązać się z właściwym dla określonego kierunku rekultywacji i 

zagospodarowania gruntu sposobem organizacji prac eksploatacyjnych. Dopiero po opracowaniu i zatwierdzeniu tych planów oraz 



 

powiązaniu ich z planami prowadzenia eksploatacji złóż można zdefiniować zestaw zabiegów rekultywacyjnych dla poszczególnych 

fragmentów uproduktywnianego terenu. 



 

 

D. PRZEGLĄD TECHNIK REKULTYWACJI 

 

1. Zabiegi stabilizujące powierzchnię gruntu 

a. Stabilizacja luźnych, bezstrukturalnych gruntów o małym (do 10%) nachyleniu. 

Na tych gruntach podstawowym czynnikiem erozji jest wiatr. 

- Przeciwdziałanie sposobami biologicznymi polega na punktowym lub całopowierzchniowym wysiewie roślin szybko kiełkujących i silnie 

rosnących w optymalnym biologicznie okresie, przy czym zestaw tych roślin uzależniony jest od zawartości w podłożu frakcji 

spławialnych (wg załącznika). Alternatywnym sposobem jest wysadzanie szybko ukorzeniających się żywokołów (zrzezów) wierzbowych, 

jesienią lub wczesną wiosną, w formie rzędów . 

- Przeciwdziałanie sposobami mechanicznymi polega na spowolnieniu ruchu powietrza przy gruncie przez luźne pokrycie chrustem całej 

powierzchni w ilości ok. 100 - 150 mp (m3 objętości transportowej) w przypadku wysiewu całopowierzchniowego nasion, lub tylko miejsc 

sadzenia w przypadku obsadzania powierzchni. Pracochłonność rozprowadzania chrustu na powierzchni nie przekracza 1 rbdnia/ 1ha. 

b. Stabilizacja luźnych, bezstrukturalnych gruntów o dużym nachyleniu. 

 Grunty te narażone są na erozję wietrzną i wodną, przy czym woda działa tu destrukcyjnie na grunt zarówno poprzez wymywanie, jak też 

zmniejszając tarcie pomiędzy elementami struktury gruntu powoduje powstawanie osuwisk. Stabilizacja musi dotyczyć więc również 

głębszych warstw gruntu i wymaga stosowania bardziej złożonych technik. 

Klasycznym sposobem jest budowa płotków oporowych. Istnieje kilka sposobów ich konstruowania: 

- płotki z wiązek faszyny ułożonych warstwicowo, opartych na kołkach wbitych prostopadle do powierzchni gruntu, przy rozstawie 

płotków nie większym niż co 10m, zależnie od nachylenia (większe nachylenie wymaga zagęszczenia płotków), 

- płotki z żywokołów wierzbowych o dł. ok. 1m, średnicy ok. 2-3cm, zagłębionych w grunt na 30-50cm, co 10-20cm w rzędach ułożonych 

warstwicowo lub tworzących romboidalną kratę o boku ok. 1m, 



- płotki plecione z pędów faszynowych, oplecionych na kołkach wbitych prostopadle do powierzchni gruntu co 30-40cm, w rzędach 

ułożonych warstwicowo lub w kratę, 

- płotki ze snopków słomy, zagłębionych kłosami prostopadle do powierzchni gruntu i opartych na żerdziach przybitych do pionowo 

wbitych kołków - warstwicowo. 

Wszystkie rodzaje płotków można mocować bezpośrednio na stoku lub na krawędziach wykonanych uprzednio stopni. Ten drugi wariant 

stosowany jest wtedy, gdy planowane jest wprowadzenie sadzonek drzew lub krzewów. Szerokość stopni powinna wynosić ok. 1m, a ich 

płaszczyzna powinna mieć nachylenie wsteczne ok. 100. 

 
Dodatkowym sposobem stabilizującym zarówno fragmenty stoków, jak i płaszczyzn stopmi lub tarasów jest zastosowanie struktur 

komórkowych typu „GeoWeb” (zał.) i wykorzystanie ich jedynie jako elementów strukturalnych, wzmacniających i stabilizujących 

podłoże narażone na erozję, lub, po wypełnieniu komórek substratem o pożądanych cechach biologicznych, jako siedliska dla 

wprowadzanych obsiewów lub nasadzeń. 

 



 

Szczególnie strome stoki, o nachyleniu pow. 1 : 1 powinny bezwzględnie być stabilizowane z wykorzystaniem żywokołów, gdyż ich 

skuteczność w przeciwdziałaniu erozji jest wielokrotnie wyższa, niż elementów konstrukcyjnych płotków czy innych struktur 

konstrukcyjnych. Funkcję żywokołów pełnić mogą także kołki podpierające pędy, wiązki faszynowe czy snopy słomy w płotkach 

opisanych powyżej. Po ukorzenieniu się a następnie ulistnieniu, nie tylko stabilizują głębokie warstwy gruntu, lecz także dostarczają 

obfitego opadu ściółki. 

Przeciętne zapotrzebowanie na pędy faszynowe do budowy płotków oporowych wynosi ok. 15 mp/100mb, a pracochłonność ok. 4 

rbdni/100mb. 

c. Stabilizacja skarp. 

W większości przypadków skarpy wyrobisk charakteryzują się następującymi cechami: 

- nachylenie większe od 450, 

- górna krawędź skarpy zbliżona lub pokrywająca się z granicą terenu poddanego eksploatacji, 

- brak materiału zewnętrznego do niwelacji spadków. 

Możliwe są dwa główne kierunki działań: 

1. Optymalnym rozwiązaniem jest ścięcie skarpy i złagodzenie jej nachylenia materiałem pobieranym z wierzchowiny. Zaletą jest 

możliwość wykorzystania żyźniejszego gruntu do zabudowy biologicznej, lecz istotną wadą jest konieczność przesunięcia granicy 

wyrobiska na zewnątrz, co nie zawsze jest możliwe . Bardziej pracochłonne jest wykorzystanie materiału z zewnętrznych zwałowisk, przy 

czym ogranicza się wtedy jego wykorzystanie do rekultywacji np. usypisk odpadów poeksploatacyjnych. 

Przy łagodzeniu nachylenia skarp należy, uwzględniając rodzaj utworu tworzącego skarpę, doprowadzić do spadków stabilnych (wg  

załącznika). Zniwelowane tak zbocze powinno zostać zastabilizowane biologicznie (wysiew roślin zielnych lub sadzenie krzewów - wg 

załącznika). 

2. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe uzyskanie kąta naturalnego stoku, wskazane jest następujące postępowanie: 



 

a. Wszelkie naturalnie powstałe półki i tarasy należy zachować. Grunt na nich jest zazwyczaj już dość stabilny z racji kilkuletniego 

osiadania i wmycia frakcji koloidalnych z wyższych partii skarpy. Wskazane jest zastabilizowanie ich przez obsiew lub obsadzenie. 

b. Jeżeli teren wierzchowiny nachylony jest w kierunku skarpy, należy skanalizować wody spływu powierzchniowego. W tym celu należy 

wykonać na wierzchowinie rów w odległości kilku metrów od krawędzi skarpy. Jeżeli grunt jest przepuszczalny, rów taki będzie pełnił 

funkcję rowu chłonnego, natomiast jeżeli grunt jest zwięzły, należy zaprojektować sposób odprowadzenia wody. Najprostszym 

sposobem jest jej odprowadzenie do wyrobiska przez wykonanie co kilkadziesiąt metrów rynny umocnionej faszyną, zaś przy dużych 

spadkach wskazane jest dodatkowe wykonanie kaskad w formie płotków faszynowych, rozmieszczonych co 2-3m  poprzecznie do rynny.  

c. Ścianę skarpy należy umocnić i zabezpieczyć przed erozją przez obsiew roślinami zielnymi o rozłogowym lub palowym systemie 

korzeniowym (wg załącznika). Obsiewu można dokonać z ręki, lub, w przypadku szczególnie wysokich skarp, metodą hydroobsiewu. Inną 

formą umocnienia jest zakrzaczenie ściany przez wbicie w skarpę żywokołów w rozstawie 1x1 do 2x2m, w zależności od nachylenia 

skarpy. 

Przy wykonywaniu wszelkich prac na ścianie skarpy należy szczególnie starannie przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy. 

2. Zabiegi regulujące stosunki wodne w gruncie. 

a. Dna wyrobisk. 

Nie wymagają one na ogół jakichkolwiek zabiegów. Ponieważ grunt nie był tam odspajany, a jego granulacja obejmuje z reguły pełne 

spektrum frakcji, podsiąkanie istnieje a woda opadowa jest wiązana w wystarczającym dla roślin, nawet drzewiastych, stopniu. 

Sporadycznie może występować problem nadmiernej nieprzepuszczalności gruntu, gdy warstwa spągowa utworzona jest z glin ciężkich i 

iłów. Zalecane jest w takich przypadkach wykonanie dwojakiego rodzaju zabiegów:  

- rozluźnienie struktury gruntu przez spulchnienie warstwy 30-50cm (głęboszowanie), 

- wprowadzenie do gruntu domieszki frakcji gruboziarnistych (piasków). 



 

Zabiegi te można wykonać całopowierzchniowo lub pasowo, zależnie od zaprojektowanego sposobu zagospodarowania. Dopuszczalne 

jest także wykonanie ich punktowo, jeżeli sposób zagospodarowania przewiduje np. sadzenie w luźnej więźbie drzew lub krzewów silnie 

rozkrzewiających się. 

W szczególnych przypadkach, gdy poziom wód gruntowych jest płytko pod powierzchnią gruntu, konieczne jest wykonanie rabat lub 

rabatowałków. Rabaty wykonuje się w formie kilkumetrowej szerokości pasów wywyższonego gruntu, przy czym materiałem na 

wywyższenie jest na ogół urobek z wyorywanych lub wykopywanych wzdłuż rabat rowów. Rabatowałki wykonuje się w ten sam sposób, 

lecz rozstaw wykonanych rowów wynosi zazwyczaj ok. 2m., a pozyskany z nich urobek formowany jest w pryzmę o wysokości 

kilkudziesięciu cm, usytuowaną wzdłuż rowu. Wybór metody zależy od koniecznego do uzyskania wywyższenia - większe można uzyskać 

w przypadku rabatowałków. 

b. Usypiska utworzone z odpadów poeksploatacyjnych. 

Materiał tworzący te obiekty charakteryzuje się najczęściej małą zawartością frakcji spławialnych. Sprawia to, że zarówno pojemność 

wodna tego utworu jest mała, często zerowa, jak też nie ma możliwości podsiąkania z głębszych, nierozspojonych warstw gruntu. 

Istotne znaczenie w zakresie stosunków wodnych usypisk ma sposób zrzutu odpadu poeksploatacyjnego. Często spotykana technika 

polega na utworzeniu hałdy o wysokości czasem kilkudziesięciu metrów, a następnie zniwelowanie jej przez przemieszczenie materiału z 

górnej części do podnóży hałdy. Taka technologia powoduje następujące zjawiska: 

- silne rozwarstwianie się zrzucanej pulpy piaskowej. Frakcje spławialne spływają w dół zboczy, na wierzchołku hałdy pozostają frakcje 

gruboziarniste. 

- niwelowanie tak powstałej hałdy prowadzi do przykrycia obszarów o dużej zawartości części spławialnych materiałem gruboziarnistym, 

dodatkowo rozluźnionym podczas przemieszczania. 

Rezultat takich działań to powstanie skrajnie odwodnionego gruntu na dużym obszarze. 

 



 

Organizacja zrzutu pulpy polegająca na równomiernym rozprowadzaniu jej na całym, przewidzianym na ten cel, terenie, problem ten w 

znacznym stopniu likwiduje. Zarówno poziomy, jak i pionowy rozkład udziału frakcji pylastej i ilastej w gruncie jest równomierny. 

Poprawia to pojemność wodną gruntu usypiska w całym jego profilu. Jednocześnie zagęszczenie tak utworzonego gruntu jest znacznie 

większe, co korzystnie wpływa na możliwość zagospodarowania obiektu. Nie bez znaczenia jest też możliwość uniknięcia lub 

ograniczenia przemieszczeń wielkich mas gruntu i mniejsza kosztochłonność niezbędnych do wykonania zabiegów rekultywacyjnych. 

Podstawowym i najskuteczniejszym sposobem zwiększenia pojemności wodnej gruntu o dużej przesiąkalności, jest dostarczenie i 

domieszanie w jego górnej warstwie materiału o dużej sorpcyjności. Może to być zmagazynowany wcześniej nadkład, grunt pozyskany ze 

spągowych warstw wyrobisk, kompost na bazie torfu lub preparaty syntetyczne.  

Zabiegi implantowania kompleksu sorpcyjnego do gruntu mogą dotyczyć całej powierzchni - wariant optymalny, lub jej części - 

ulepszanie dotyczy wtedy jedynie pasów o szerokości o szerokości 1 - 2m, miąższości ok. 0,2-0,3m i rozstawie od 2 do 3m, ewentualnie 

punktów o rozstawie 2 do 3m i objętości ulepszonego gruntu co najmniej 50 dcm3  w każdym punkcie. 

Jest oczywiste, że ograniczenie objętości warstwy o dużej pojemności wodnej do 20-30cm i dodatkowe ograniczenie jej rozciągłości 

stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia drastycznych niedoborów wody w okresach długotrwałego braku opadów. Niebezpieczeństwo to 

można złagodzić doprowadzając do zacienienia powierzchni, co obniża temperaturę powierzchni i wierzchniej warstwy gruntu, a tym 

samym spowalnia odparowywanie wody z gruntu. Zacienienie można wykonać kilkoma metodami: 

- metodami mechanicznymi przez stosowanie cieniówek z włókniny lub gęstej siatki z PCW, rozpiętych na pionowo wbitych słupkach, lub 

wykładając na powierzchni gruntu chrust w ilości 100-150 mp/ha. Bardziej kosztochłonną, lecz skuteczniejszą metodą jest ustawienie 

plecionych płotków faszynowych (omówionych w części poświęconej stabilizacji powierzchni). 

- metodami biologicznymi przez stworzenie pasów (rzędów) roślinności kserofitycznej - np. wysiew nostrzyku białego, koniczyny polnej, 

traw, janowca barwierskiego, rokitnika czy posadzenie żywokołów z wierzby kaspijskiej lub piaskowej. W przypadku siewu roślin 

zielnych wskazany jest obsiew całopowierzchniowy. 



 

Wskazane metody nie dają gwarancji udatności nasadzeń wprowadzanych w ramach leśnego zagospodarowania gruntu w okresach 

długotrwałej suszy. Stąd też wynika zalecenie maksymalizacji zarówno grubości, jak i stopnia pokrycia powierzchni materiałem o dużej 

sorpcyjności, a także łączne stosowanie kilku rodzajów zabiegów. 

Generalną zasadą, zarówno w przypadku wyrobisk, jak i zwałowisk, jest wykorzystywanie szerokiego zestawu gatunków roślin jako 

czynnika stabilizującego stosunki wodne w gruncie. W przypadku nadmiernego uwilgocenia gruntu ich zdolności transpiracyjne 

doprowadzą do trwałego osuszenia powierzchni, zaś na powierzchniach z niedoborem wody nieocenione stają się ich możliwości 

retencyjne - bezpośrednie, wykorzystywane przez nie same, oraz pośrednie - tworzenie poziomu próchnicznego, zacienienie. Szczególnie 

istotne jest zjawisko możliwości wykorzystania przez zbiorowiska roślin zielnych, zwłaszcza traw, wilgoci zawartej w powietrzu przez jej 

kondensację w postaci rosy. Zjawisko to dotyczy 10 - 30% całkowitej ilości wody w bilansie wodnym. 

Powyższe uwagi prowadzą do konkluzji, że wprowadzania roślinności o charakterze melioracyjnym nie należy traktować jako elementu 

zagospodarowania, lecz rekultywacji gruntu. 

3. Działania dotyczące poprawy cech przyrodniczych środowiska glebowego 

Najczęściej występujące zbiorowiska roślinne wykorzystują do życia wierzchnią warstwę gruntu. Miąższość gruntu penetrowana przez 

rośliny wyższe (nasienne) w dużej mierze zależy od gatunku, lecz wykazują one dość dużą plastyczność w kształtowaniu systemów 

korzeniowych. Badania wykazały, że w zależności od środowiska większość gatunków drzewiastych główną masę korzeni chłonnych 

rozwija w warstwie o miąższości kilkudziesięciu cm. Głębiej sięgające korzenie spełniają na ogół rolę mocującą roślinę w gruncie, 

rzadziej zaś zaopatrzeniową. Stąd też istotne jest wprowadzenie do wierzchniej warstwy rekultywowanego utworu komponentów 

spełniających funkcję sorbentów, jak i tych, które są niezbędne dla prawidłowego metabolizmu roślin. 

Do materiałów pierwszego typu należeć mogą utwory mineralne o dużym udziale frakcji spławialnych, lecz niezbyt zwięzłe, umożliwiające 

wymieszanie z gruntem macierzystym. Innym mogą być substraty na bazie torfu, przy czym należy pamiętać, że nie nadają się one na 

grunty silnie nasłonecznione, silnie przesuszane, gdyż torfy tracą swe właściwości sorpcyjne po pełnym wysuszeniu. Te niekorzystne 



 

cechy wykazują w mniejszym stopniu komposty torfowe, zwłaszcza z dużym udziałem komponentów celulozowych (słoma, trociny) lub z 

korowiną drzew. 

Trzecią grupą materiałów zwiększających sorpcję są syntetyczne koloidy, wykorzystywane z powodzeniem w produkcji rolniczej i 

ogrodniczej (hydrożele).  

 
 
 

E. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W PROCEDURACH ZWIĄZANYCH Z REKULTYWACJĄ GRUNTÓW W 
KIERUNKU LEŚNYM 

 
 
 
 

 

Dz.U.05.45.435 
2005.09.19  zm. Dz.U.05.157.1315 art. 1 
2005.10.02  zm. Dz.U.05.167.1399 art. 55 
2006.01.01  zm. Dz.U.05.175.1460 art. 1 
  zm. Dz.U.05.175.1462 art. 7 
2006.12.26  zm. Dz.U.06.227.1658 art. 40 
2007.01.12  zm. Dz.U.06.245.1775 art. 4 
2007.04.05  zm.wyn.z Dz.U.07.59.405 ogólne 
2007.04.11  zm. Dz.U.07.64.427 art. 40 
2007.10.16  zm. Dz.U.07.181.1286 art. 1 

USTAWA 
z dnia 28 września 1991 r. 

o lasach 
(tekst jednolity) 

Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi 
elementami środowiska i z gospodarką narodową. 
Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności. 
 
 
 
 



 

Dz.U.04.121.1266 
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 
2007.11.02  zm. Dz.U.07.191.1374 art. 2 

USTAWA 
z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(tekst jednolity) 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. 
 
Dz.U.05.228.1947 
2006.01.01  zm. przen. M.P.05.33.462 ogólne 
  zm. przen. Dz.U.05.175.1462 art. 8 
2006.03.02  zm. przen. Dz.U.05.167.1398 art. 134 
2006.08.05  zm. Dz.U.06.133.934 art. 1 
2006.10.27  zm. Dz.U.06.170.1217 art. 40 
2007.01.01  zm.wyn.z M.P.06.53.574 ogólne 
  zm.wyn.z M.P.06.53.575 ogólne 
  zm. Dz.U.06.190.1399 art. 1 
2007.01.07  zm. Dz.U.06.249.1834 art. 4 
2007.02.24  zm. Dz.U.07.21.125 art. 9 
2007.07.20  zm. Dz.U.07.82.556 art. 28 
2008.01.01  zm.wyn.z M.P.07.42.485 ogólne 
  zm.wyn.z M.P.07.42.486 ogólne 

USTAWA 
z dnia 4 lutego 1994 r. 

Prawo geologiczne i górnicze 
(tekst jednolity) 

Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki: 
 1) wykonywania prac geologicznych; 
 2) wydobywania kopalin ze złóż; 
 2a) składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, z wyjątkiem składowania odpadów w 
odkrywkowych wyrobiskach górniczych; 

3) ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych i 
wydobywaniem kopalin. 

 



 

Dz.U.04.92.880 
2005.01.01  zm.wyn.z M.P.04.44.779 ogólne 
2005.07.28  zm. Dz.U.05.113.954 art. 8 
2005.07.30  zm. Dz.U.05.130.1087 art. 10 
2006.01.01  zm.wyn.z M.P.05.62.861 ogólne 
2007.01.01  zm.wyn.z M.P.06.73.733 ogólne 
2007.04.30  zm. Dz.U.07.75.493 art. 34 
2007.10.10  zm. Dz.U.07.176.1238 art. 36 
2007.10.16  zm. Dz.U.07.181.1286 art. 4 
2008.01.01  zm.wyn.z M.P.07.77.828 ogólne 

USTAWA 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody 
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

Art. 1. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. 
 
Dz.U.06.129.902 
2006.10.27  zm.   Dz.U.06.170.1217 art. 58 
2006.10.30  zm. przen. Dz.U.05.113.954 art. 1 
2006.12.29  zm.  Dz.U.06.249.1832 art. 10 
2007.01.01  zm.wyn.z  M.P.06.71.714 pkt 1 
   zm.wyn.z  M.P.06.73.734 pkt 1, pkt 6 
   zm.  Dz.U.06.169.1199 art. 34 
2007.02.24  zm.  Dz.U.07.21.124 art. 2 
2007.04.30  zm.  Dz.U.07.75.493 art. 32 
2007.06.02  zm.  Dz.U.07.88.587 art. 1 
2007.07.29  zm. przen. Dz.U.05.113.954 art. 1 
2007.08.19  zm.  Dz.U.07.88.587 art. 1 
2008.01.01  zm. przen. Dz.U.05.175.1462 art. 19 
   zm. przen. Dz.U.05.180.1495 art. 87 
   zm.  Dz.U.07.88.587 art. 1 

USTAWA 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity) 

Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego 
rozwoju, a w szczególności: 
 
 
 



 

 1) zasady ustalania: 
a) warunków ochrony zasobów środowiska, 
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 
c) kosztów korzystania ze środowiska; 
 2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie; 
 3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska; 
 4) obowiązki organów administracji; 
 5) odpowiedzialność i sankcje. 
 
Dz.U.07.39.251 
2007.08.19  zm. Dz.U.07.88.587 art. 4 
2008.01.01  zm. przen. Dz.U.05.175.1462 art. 20 

USTAWA 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach1) 
(tekst jednolity) 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
 
Dz.U.00.98.1071 
2001.08.22  zm. Dz.U.01.49.509 art. 69 
2002.10.27  zm. Dz.U.02.113.984 art. 32 
2003.01.01  zm. Dz.U.02.169.1387 art. 2 
2003.08.24  zm. Dz.U.03.130.1188 art. 69 
2003.09.30  zm.wyn.z Dz.U.03.170.1660 ogólne 
2004.01.01  zm. Dz.U.02.153.1271 art. 4 
2004.09.01  zm. Dz.U.04.162.1692 art. 2 
2005.06.06  zm. Dz.U.05.78.682 art. 1 
2005.09.21  zm.wyn.z Dz.U.05.181.1524 ogólne 
2005.11.21  zm. Dz.U.05.64.565 art. 36 

USTAWA 
z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego. 
(tekst jednolity) 

 
 



 

Zakres obowiązywania 
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 
 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w 
drodze decyzji administracyjnych,  
 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie 
porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,  
 3) (1) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji 
rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2, 
 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. 
Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami 
państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. 
Dz.U.05.240.2027 
2006.10.27  zm. Dz.U.06.170.1217 art. 34 
2007.02.24  zm. Dz.U.07.21.125 art. 6 

USTAWA 
z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jednolity) 

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy dotyczące: 
 1) geodezji i kartografii; 
 2) krajowego systemu informacji o terenie; 
 3) ewidencji gruntów i budynków; 
 4) inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 
 5) rozgraniczania nieruchomości; 
 6) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
 7) uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych; 
 8) numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach. 
 
 
 
 
 
 



 

Dz.U.05.128.1075 
2006.06.27  zm. Dz.U.06.107.735 § 1 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia 27 czerwca 2005 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż 

(Dz. U. z dnia 13 lipca 2005 r.) 
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.) 
 
Dz.U.02.94.840 
2003.11.08  zm. Dz.U.03.181.1776 § 1 
2006.10.28  zm. Dz.U.06.186.1378 § 1 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 14 czerwca 2002 r. 
w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. 

(Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.) 
Na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 
r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) 
 
Dz.U.02.165.1359 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 9 września 2002 r. 

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 
(Dz. U. z dnia 4 października 2002 r.) 

Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 
oraz z 202 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) 
 
 
 
 



 

Dz.U.04.257.2573 
2005.06.08  zm. Dz.U.05.92.769 § 1 
2007.08.31  zm. Dz.U.07.158.1105 § 1 

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 
(Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) 

Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) 
 
 
Dz.U.02.122.1055 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 26 lipca 2002 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości. 
(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2002 r.) 

Na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 
r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) 
 
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.) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Dz.U.02.191.1595 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI1) 
z dnia 30 października 2002 r. 

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. 
(Dz. U. z dnia 18 listopada 2002 r.) 

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984) 
 
Dz.U.01.112.1206 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 27 września 2001 r. 

w sprawie katalogu odpadów. 
(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
 
Dz.U.05.186.1553 
2006.03.22  zm. Dz.U.06.38.264 § 1 
2007.07.21  zm. Dz.U.07.121.832 § 1 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) 

z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2) 

(Dz. U. z dnia 28 września 2005 r.) 
Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

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. 
 
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.02.99.905 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. 
(Dz. U. z dnia 4 lipca 2002 r.) 

Na podstawie art. 12 ust. 5a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, 
Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 
100, poz. 1085) 
 

 
Uzupełniająca gleboznawcza klasyfikacja gruntów 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z póź. zmianami),  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. Nr 19 poz. 97 z 1956r. z póź. zmianami), Ustawa o 
opłacie skarbowej z dnia z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z póź. zminami), 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz. U. nr 160 poz. 
1074 z późn. zm.), 
 
 


