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STANOWISKO KONWENTU  

WÓJTÓW I BURMISTRZÓW GMIN AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ  

z dnia 5 września 2019 r. 

 

w sprawie: uznania destruktu powstającego podczas przebudowy i modernizacji 

   autostrady A-2 w wyniku działalności GDDKiA w Poznaniu, 

       jako produkt uboczny do naprawy i remontu dróg gminnych. 

 

 

Samorządy lokalne są zaniepokojone aktualną sytuacją związaną z brakiem decyzji 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o uznaniu destruktu, jako produktu ubocznego, 

który może być pozyskany i wykorzystany do naprawy, remontu bądź modernizacji dróg 

gminnych w naszym województwie. Zgromadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad w Poznaniu ogromne ilości (rzędu tysięcy ton) destruktu zalegają  

od maja br. i pod wpływem wysokiej temperatury tracą na swej wartości (silne zbrylenie). 

Samorządy są bezsilne i pozbawione możliwości wykorzystania tego materiału  

na drogach gminnych wymagających gruntownych napraw.  

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie wyraził opinię, w której 

jednoznacznie stwierdził, że „Destrukt asfaltowy nie powinien być traktowany, jako odpad” 

oraz że „W naszym kraju destrukt asfaltowy dotychczas używany jest głównie  

do wykonywania podbudów czy utwardzania poboczy dróg gminnych”. Z opinii Instytutu 

wynika też, że „Destrukt asfaltowy jest pełnowartościowym materiałem”.  

Pierwotnie, również Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

w Poznaniu (WWIOŚ) pozytywnie zaopiniował wniosek firmy drogowej o uznanie destruktu 

asfaltowego, jako produktu ubocznego nadającego się do utwardzania poboczy, utwardzania 

dróg gruntowych i budowy podbudówek drogowych. Miesiąc później jednak WWIOŚ 

zakwalifikował destrukt, jako odpad. 

W związku z tym, wnosimy do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  

o uwzględnienie zażalenia złożonego przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Poznaniu na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dn. 10 czerwca 2019 r. 

Oczekujemy, że pozytywne rozpatrzenie ww. zażalenia pozwoli samorządom 

lokalnym z Wielkopolski jeszcze we wrześniu br. (przed okresem jesienno-zimowym) 

zagospodarować zalegające tysiące ton destruktu podczas prac na drogach  

gminnych i, zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców, poprawić ich nawierzchnię.  
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Wtórne wykorzystanie tego materiału skutkować będzie zarówno oszczędnościami 

ekonomicznymi, jak i zmniejszeniem negatywnego wpływu wytwarzania odpadów  

na środowisko oraz ludzi.   

 

           

       Przewodniczący Konwentu  

                                                                                 Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej  

              wójt Paweł Szczepankiewicz 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Minister Ochrony Środowiska, 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, 

5. Wojewoda Wielkopolski, 

6. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 

7. Starostowie powiatów oraz Wójtowie i Burmistrzowie gmin województwa wielkopolskiego, 

8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

9. Stowarzyszenie Samorządowe A-2 Wielkopolska, 

10. aa 
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