
JAK GOSPODAROWAĆ 
ODPADAMI NA BUDOWIE?

Gospodarowanie odpadami stało się 
obowiązkiem inżynierów budów, a koszty  
z tym związane składową – kosztów 
inwestycji.

Gospodarowanie odpadami jest klu-
czową kwestią środowiskową, spo-
łeczną i ekonomiczną, a również ro-

snącym problemem z uwagi na ich tonaż ge-
nerowany w Europie każdego roku. Udział sek-
tora budowlanego w emisji odpadów wyno-
si blisko 35%, tym samym inżynierowie bu-
dów w UE zobowiązani są do gospodarowa-
nia blisko 860 mln ton odpadów rocznie. Obo-
wiązek ten wynika z dyrektyw UE, w Polsce zaś 
bezpośrednio z zapisów Ustawy o odpadach 
z dnia 24 grudnia 2012 r. [1], w myśl której za 
wytwórcę odpadów rozumie się każdego, któ-
rego działalność lub bytowanie powoduje po-
wstanie odpadów, […] w wyniku świadcze-
nia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remon-
tu obiektów, […] (art. 3. ustawy o odpadach). 
Wytwórca odpadów staje się jednocześnie ich 
posiadaczem – co pociąga za sobą liczne zo-
bowiązania prawne, w tym do gospodarowa-
nia odpadami oraz ponoszenia kosztów z tym  
związanych (art. 22).

Proces gospodarowania odpadami budow-
lanymi jest złożony, do głównych zadań inży-
niera w tym zakresie należą: planowanie i pro-
jektowanie, gromadzenie odpadów, magazy-
nowanie, transport, poddanie procesom od-
zysku bądź przekazanie do utylizacji. Przepły-
wy fizyczne (odpadów) w obrębie wspomnia-
nych procesów tworzą pętlę domykającą kla-
syczny łańcuch dostaw [2]. Proces planowa-
nia zaś, projektowania i realizacji wspomnia-

nych przepływów zwrotnych jest zadaniem lo-
gistyki odzysku.

Celem artykułu jest wskazanie kluczowych 
aspektów gospodarowania odpadami budow-
lanymi z uwagi na koszty tego działania. Ob-
szerną część opracowania stanowią godne na-
śladowania przykłady w zakresie wdrażania lo-
gistyki odzysku w obrębie placu budowy. Na 
podstawie badań własnych wykazano istotne 
zróżnicowanie cen za przyjęcie odpadów przez 
zakłady utylizacyjne.

Logistyka odzysku
Komunikat Komisji Europejskiej [3] nawołu-

je do inicjatyw prowadzących do wzrostu efek-
tywności wykorzystania zasobów w budownic-
twie oraz zmniejszenia ich negatywnego wpły-
wu na środowisko. Odpowiedzią na wyżej po-
stawione zadanie jest upowszechnianie dzia-
łań związanych z logistyką odzysku. Ideowy 
model zarządzania odpadami w logistyce od-
zysku przedstawiono na rysunku 1. W budow-
nictwie koncepcja ta powinna się opierać na 
systemowym podejściu do gospodarowania 
surowcami w cyklu życia obiektu budowlane-
go, zgodnie z obowiązującymi zasadami i nor-
mami technicznymi, przepisami prawnymi, na 
podstawie planu efektywnego gospodarowa-
nia odpadami budowlanymi. Logistyka odzy-
sku w budownictwie obejmuje więc [4]:
proces planowania i projektowania, implemen-
tacji i kontrolowania przepływów surowców 

oraz wyrobów budowlanych wraz z powiązany-
mi z tymi przepływami informacji od miejsca ich 
konsumpcji do miejsca pochodzenia w ramach 
efektywnej gospodarki odpadami budowla-
nymi w cyklu życia obiektu budowlanego oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną, a więc w oparciu 
o normy prawne i techniczne.

Przytoczona definicja jest adaptacją ogólnej 
definicji logistyki odzysku, podanej przez Tib-
ben-Lembke’a [5].

Każdy proces związany z gospodarką od-
padami wiąże się z ponoszeniem kosztów, jed-
nak korelacja między nimi powoduje, że mini-
malizacja kosztów każdego z etapów nie gwa-
rantuje nam optymalnego rozwiązania. Opisa-
ną wyżej współzależność łatwo zaobserwować 
na przykładach: koszt wyburzania obiektu jest 
z reguły niższy od kosztów demontażu [7], jed-
nak w wyniku demontażu i selektywnej zbiór-
ki odpadów koszt ich przekazania do utyliza-
cji jest niższy; warto również zauważyć, że mi-
nimalizacja kosztów transportu wiązałaby się 
z wyborem najbliżej położonego odbiorcy od-
padów, jednak ceny przyjęcia odpadów do 
utylizacji są na tyle rozbieżne, że niejednokrot-
nie optymalne rozwiązanie można uzyskać na-
wet przy istotnym zwiększeniu odległości.

Podstawy gospodarowania 
odpadami budowlanymi
Za podstawę efektywnego gospodarowania 

odpadami na budowie uznaje się opracowanie 
planu zawierającego [4]:
a.  analizę przebiegu procesów budowlanych 

z punktu widzenia powstawania odpadów,
b.  klasyfikację odpadów zgodnie z ustawą 

o odpadach,
c.  sposób segregacji,
d.  sposób lokalnego (na placu budowy) skła-

dowania,
e.  dobór metod odzysku odpadów lub wybór 

ich odbiorcy,
f.  harmonogram czynności związanych z zago-

spodarowaniem odpadów
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Wytwórca odpadów staje się 
jednocześnie ich posiadaczem  
– co pociąga za sobą liczne 
zobowiązania prawne, w tym do 
gospodarowania odpadami oraz 
ponoszenia kosztów z tym związanych 
(art. 22 ustawy o odpadach).

Główne zadania inżyniera w zakresie 
gospodarowania odpadami budowlanymi:
– planowanie i projektowanie,
– gromadzenie odpadów,
– magazynowanie,
– transport,
–  poddanie procesom odzysku bądź 

przekazanie do utylizacji.
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Sporządzając taki plan, nie wykorzystując za-
awansowanych technik rachunku optymaliza-
cji, a przeprowadzając jedynie prosty rachunek 
kosztów, można obniżyć wspomniane koszty 
gospodarowania odpadami. Mają one wpływ 
na koszty ogólne inwestycji, zwłaszcza w przy-
padku remontów obiektów budowlanych.

W pierwszej kolejności należałoby przepro-
wadzić analizę procesów budowlanych z punk-
tu widzenia powstawania odpadów – celem 
identyfikacji kategorii generowanych odpadów 
i ich gabarytów oraz odszukania możliwości 
wtórnego zagospodarowania odpadów na bu-
dowie. Przykładowo, w przypadku remontu wy-
starczy przeanalizować przedmiar robót roz-
biórkowych i dalszych prac projektowanych, 
aby znaleźć możliwości substytucji potrzeb-
nych materiałów budowlanych surowcem i wy-
robem budowlanym pochodzącym z odzysku. 
Opracowanie listy sklasyfikowanych odpadów 
na podstawie dokumentacji technicznej umoż-
liwi szacowanie kosztów gospodarowania od-
padami, które powinny zostać uwzględnione 
w kosztorysie.

Przykłady efektywnej 
gospodarki odpadami
W przypadku wysokich cen za przekaza-

nie zmieszanych odpadów z budowy oszczęd-
ności przyniesie selektywna zbiórka odpa-
dów. Wyraźnie widać to na przykładzie inwe-
stycji remontu domu studenckiego Babilon [8], 
gdzie selektywna zbiórka odpadów przyniosła 
oszczędności w wysokości 2 626 578 zł wzglę-
dem potencjalnego, skrajnie niegospodarne-
go podejścia – a więc przekazania niesorto-
wanych odpadów. Mimo niewielkiego udzia-
łu wygenerowanych zmieszanych odpadów  
(3% łącznego tonażu odpadów) grupa ta sta-
nowiła 54% udziału w kosztach przekazania 
odpadów, co zamknęło się w kwocie 80 530 zł.

Gospodarka odpadami budowlanymi w myśl 
przepisów powinna się opierać na hierarchii po-
stępowania z odpadami, a więc w pierwszej ko-
lejności wytwórca odpadów powinien zapobie-
gać ich powstaniu na każdym etapie produk-
cji (w tym wypadku produkcji budowlanej). Od-
pady, których powstaniu nie udało się zapo-
biec, posiadacz powinien przygotować do po-
nownego użycia i zgodnie z zasadą bliskości – 
w pierwszej kolejności poddać przetwarzaniu 
w miejscu ich powstania. Z praktyki inżynier-
skiej wynika, że istnieje wiele możliwości wy-
korzystania odpadów jako surowców wtórnych 
w obrębie placu budowy. Jest to kolejna meto-

da pozwalająca na obniżenie kosztów. Poniżej 
opisano kilka przykładowych rozwiązań.

W ramach inwestycji remontu dworca w Gli-
wicach rozbiórce poddano tunele dworcowe, 
płyty i prefabrykaty peronowe oraz kanały ka-
blowe. Pozyskany gruz betonowy oraz cegla-
ny poddano stacjonarnym procesom odzysku, 
a następnie wykorzystano w obrębie budowy 
(tabela 1) [9], pozostałość sprzedano po ce-
nie 9–12 zł/Mg.

Nieco inne procesy odzysku w obrębie placu 
budowy można przeprowadzić podczas reno-
wacji obiektów zabytkowych. Ciekawym przy-
kładem są prace prowadzone w obrębie pała-
cu w Gorzanowie. Inwestor, dbając o jak naj-
większą autentyczność obiektu, a jednocześnie 
poszukując oszczędności, zastosował wiele za-
biegów służących odzyskaniu wartości z mate-
riałów przeznaczonych pierwotnie do rozbiór-
ki. Elementy murowe, kamienne i ceglane ze 
względu na swój zły stan techniczny (wyrwy, 
rozluzowania, wyługowana zaprawa) zostały 
rozebrane. Następnie były składowane, potem 

zostały oczyszczone oraz poddane badaniom 
nieniszczącym, a następnie powtórnie zabudo-
wane w miejscach, w których ich wytrzymałość 
gwarantuje odpowiednią nośność konstrukcji. 
Tylko 15% materiału pochodzącego z rozbiórki 
murów zostało odrzucone ze względu na swoje 
niskie parametry wytrzymałościowe [10].

W pałacu prowadzono również liczne pra-
ce związane z wykorzystaniem materiałów ka-
miennych i ceramicznych na zasadzie down-
cyclingu (proces, w którego wyniku materiał 
budowlany staje się materiałem niższego ga-
tunku). Przykładem mogą być posadzki wy-
konane z płyt kamiennych oraz posadzka wy-
konana z dachówek ceramicznych poddanych 
drobnej obróbce (rys.2). Odzyskowi poddano 
również belki stropowe przeznaczone do wy-
miany – zdegradowane były zazwyczaj tylko 
w strefach przypodporowych.

Należy podkreślić, że podjęcie decyzji o ada-
ptacji materiału z odzysku na cele konstrukcyjne 
wymaga przeprowadzenia badań potwierdzają-
cych jego zdatność do ponownego użycia. 

JAK GOSPODAROWAĆ 
ODPADAMI NA BUDOWIE?

Udział sektora budowlanego 
w emisji odpadów wynosi blisko 
35%, tym samym inżynierowie 
budów w UE zobowiązani są do 
gospodarowania blisko 860 mln 
ton odpadów rocznie.

T a b e l a  1 .  Z a g o s p o d a r o w a n i e  o d p a d ó w  w  r a m a c h  i n w e s t y c j i  r e m o n t u  d w o r c a  w  G l i w i c a c h  [ 9 ]

Przeznac zenie loś  m 3 ] ródło surowca wyrobu budowlanego Wymagania

Drogi technologiczne 6 0 0 Beton i cegły z peronów i kanałów kablowych -

Powierzchnie przeznaczone  
do składowania materiałów

1 2 0 Beton i cegły z peronów i kanałów kablowych -

Platformy robocze 3 0 0 Beton i cegły z peronów i kanałów kablowych -

Wzmocnienie gruntów 2 8 0 0 Beton konstrukcyjny tuneli frakcja 0–63 mm, dobre 
charakterystyki wytrzymałościowe

Sprzedaż 2 3 8 0 Beton konstrukcyjny tuneli, beton i cegły 
z peronów i kanałów kablowych

frakcjonowane

Rys. 1. Logistyka odzysku w cyklu ycia obiektu budowlanego 6

Rys. 2. dzysk materiał w ceramicznych i kamiennych prowadzony w trakcie remontu 
zespołu pałacowego w orzanowie. Po lewej posadzka wykonana z dach wek ceramicznych.  
Po prawej posadzka z kamienia pochodzącego z rozbi rki innego obiektu 1
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Dużą przydatność w tym celu stanowią meto-
dy nieniszczące, wykorzystywane powszechnie 
w diagnostyce konstrukcji.

Uruchomienie łańcuchów logistyki odzysku 
w obrębie budowy przynosi istotne oszczędno-
ści. W sposób jednoznaczny wynika to z anali-
zy przebudowy 16-kondygnacyjnego budynku 
o powierzchni całkowitej 12 104 m2 i kubaturze 
37 484 m3, gdzie odzysk w obrębie budowy po-
zwoliłyby na dodatkowe oszczędności w wyso-
kości 128 394 zł [11].

Oczywiste jest jednak, że niekiedy warunki 
brzegowe inwestycji uniemożliwiają realizację 
takich działań (np. niewielki plac budowy, krót-
ki termin realizacji). Zauważyć również należy, 
że prowadzenie odzysku na budowie przy wy-
sokich stawkach za roboczogodziny może nie 
być już tak opłacalne. Do szacowania kosztów 
alternatywnych rozwiązań można wykorzystać 
katalog nakładów rzeczowych (np. KNR 4-04) 
oraz wyniki analiz cen rynkowych.

Koszty przekazania 
odpadów do utylizacji
Kolejnym istotnym zadaniem z punktu widze-

nia efektywnej ekonomicznie gospodarki odpa-
dami jest przekazanie niewykorzystanych od-
padów do utylizacji. W tym wypadku pojawia 
się problem oceny kosztów, gdyż nie ma zbior-
czej bazy cenników wspomnianej usługi, nie-
mniej jednak dodatkowa praca, jaką byłoby 
przeprowadzenie analizy wariantowej, może się 
istotnie opłacić. Na rysunku 3 przedstawiono 
rozbieżność cen wybranych odpadów budow-
lanych na przykładzie kilkudziesięciu przedsię-
biorstw. Wyniki te są dość zaskakujące, aktu-
alne ceny za przyjęcie odpadów różnią się od 
siebie nawet o 100% i więcej. Największą roz-
bieżność zaobserwowano w wypadku utylizacji 

odpadowej papy, gdzie najwyższa odnotowana 
cena (1023,28 zł/Mg) jest prawie siedmiokrot-
nie wyższa od ceny najniższej. Co więcej, war-
to się również zapoznać z warunkami przyjęcia 
odpadów, w niektórych składowiskach bowiem 
cena za przyjęcie odpadów tej samej katego-
rii różni się w zależności od gabarytów odpa-
dów (np. w wypadku gruzu odnotowano różne 
stawki dla brył o rozmiarach mniejszych i więk-
szych niż 30 cm).

Ważnym elementem planowania zagospo-
darowania odpadów jest opracowanie harmo-
nogramu rzeczowo-finansowego, zawierające-
go terminy i czas trwania oraz koszty czynno-
ści (w tym przekazania lub odbioru odpadów) 
składających się na logistykę odzysku. Należy 
pamiętać, że harmonogram obarczony jest ry-
zykiem (zwłaszcza przy robotach remontowych 
i rozbiórkowych), którego źródłem jest wiele 
czynników. Wpływ na czas mają np. nietermi-
nowe wykonywanie robót budowlanych, błę-
dy i brak właściwej precyzji ustaleń dokumen-
tacji technicznej. Natomiast czynnikami ryzy-
ka zmian kosztów są: zmiany cen, zmiany ter-
minów robót, jakość odpadów, w tym koniecz-
ność wykonania dodatkowych badań.

Podsumowanie
Gospodarowanie odpadami stało się obo-

wiązkiem inżynierów budów, a koszty z tym 
związane – składową kosztów inwestycji. Za-
gadnienie gospodarowania odpadami budow-
lanymi jest na tyle złożone, że do optymalizacji 
kosztów całego procesu należałoby się posłu-
żyć wyspecjalizowanym narzędziem, które ak-
tualnie na rynku nie zostało opracowane, stąd 
efektywność finansowa realizowanych proce-
sów zależy od doświadczenia, wiedzy, a także 
kreatywności inżyniera. Dla celów minimaliza-

cji kosztów związanych z gospodarką odpada-
mi przydatne jest przygotowanie planu gospo-
darowania nimi, opartego na procesach odzy-
sku przeprowadzonego w obrębie inwestycji 
oraz selektywnej zbiórce odpadów, z uwzględ-
nieniem analiz rynkowych dotyczących prze-
kazania do utylizacji odpadów niezagospoda-
rowanych.

Wdrażanie wspomnianych metod odzysku, 
konsekwentne ich ulepszanie dla przedsiębior-
stwa budowlanego może w dłuższej perspek-
tywie stać się elementem strategii finansowej. 
Niemniej jednak wymaga to posiadania facho-
wej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie tech-
nologii i procesów odzysku dla poszczególnych 
odpadów budowlanych, a więc wypracowa-
nia całego pakietu know-how, czyli nieopaten-
towanych informacji praktycznych i odnosze-
nia ich do indywidualnego charakteru każdo-
razowego przedsięwzięcia budowlanego.    �

Abstract. Principles and examples of effective 
waste management on site. Construction 
waste management is a complex process, the 
main tasks in this area include: planning and 
design, waste collection, storage, transport, 
recovery process or transfer for disposal. The 
aim of this article is to identify the key aspects 
of the construction waste management due to 
the costs. An extensive part of the study are 
examples of the implementation of reverse 
logistics within the construction site – which 
allows to reduce costs. Research has indicated 
significant differences in prices for disposal 
services, which may also be crucial from the 
point of view of cost- effective management of 
construction waste.
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Rys. 3. eny przyjęcia wybranych odpad w budowlanych opracowanie własne
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