Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do kwestii poruszonych na spotkaniu online dnia 26 maja br. dotyczącego odpadów na
cmentarzach, przekazuję w załączniku materiał Ministerstwa Klimatu i Środowiska ws.
zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych przy budowie nowych grobów.
Notatka informacyjna ws. zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych przy budowie nowych
grobów.
1. Wykorzystanie gleby w miejscu wytworzenia.
Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepisów ustawy o odpadach nie
stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym,
wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do
celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.
2. Postępowania z odpadami gleby oraz klasyfikacja odpadów.
Jeżeli wydobyty materiał nie spełnia ww. przesłanek, w celu ich zagospodarowania, konieczne jest
uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie.
W przypadku, gdy pozyskane (wydobyte) masy ziemne będą wykorzystane na innym terenie niż terenie,
na którym zostały pozyskane (wydobyte), należy je traktować jako odpady o kodzie 17 05 04 – gleba i
ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03.
3. Zagospodarowanie odpadów
a) bez uzyskania zezwolenia: możliwe jest przekazanie odpadów 17 05 04, bez konieczności
uzyskania odpowiedniego zezwolenia, do odzysku na potrzeby własne przez osoby fizyczne 1.
b) z uzyskaniem zezwolenia: możliwe jest poddanie odpadów 17 05 04 odzyskowi poza
instalacjami i urządzeniami po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów2.
4. Badania przed przetwarzaniem odpadów
Konieczne jest analizowanie wydobywanych mas ziemnych na obecność zanieczyszczeń. Nie jest
dopuszczalne wykorzystanie określonych odpadów w postaci gleby lub ziemi z pominięciem analizy
dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko, zarówno w odniesieniu do gruntów
występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi, jak i odpadów podlegających procesowi odzysku.
5. Podsumowanie
a) do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym została wydobyta albo,
b) zagospodarować ją jako odpady, przez poddanie jej ww. procesom odzysku poza instalacjami i
urządzeniami lub przekazanie jej osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebędącym przedsiębiorcami.
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