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Pan
Marcin Etienne
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach

Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 9 maja 2021 roku,która wpłynęła do Urzędu
w dniu 10 maja 2021 rokuinformuję, że:
Ad. 1
Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą wbudowane materiały musiały być fabrycznie
nowe, odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadać wymagane prawem atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty.
Ad.2
Zgodnie z dokumentacją materiał z rozbiórki został wskazany jako gruz do wywiezienia
(utylizacji) przez wykonawcę z placu budowy.
Ad.3
Zgodnie z pkt. 1 takie zapisy są stosowane we wszystkich umowach na roboty budowlane
realizowanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ad.4
Zgodnie z pkt. 2 materiały budowlane wykorzystywane przy inwestycjach realizowanych na
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podstawie dokumentacji technicznych posiadających pozwolenie na budowę wydane przez
organ administracji architektoniczno-budowlany powinny odpowiadać ww. zapisom.
Ad.5
Kostka brukowa odzyskana z remontowanej drogi jest odpadem. Może być ona ponownie
wykorzystana przy remoncie, naprawie, budowie innej drogi przez tego samego zarządcę, ale
tylko wtedy, gdy zarządca drogi uzyska zezwolenie na przetwarzanie odpadu w trybie art. 42
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Także cegła pochodząca z wyburzeń
obiektów budowlanych jest odpadem. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie
odpadów poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z warunkami odzysku wskazanymi
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów
poza instalacjami i urządzeniami decyzji środowiskowej nie dołącza się, bowiem
przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie jest przedsięwzięciem
mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Ponowne wykorzystanie odzyskanej kostki
brukowej czy cegły z wyburzeń nie jest "zawracaniem" do procesu technologicznego.
Oczywiście istnieje procedura umożliwiająca uzyskanie dla przedmiotowych odpadów
statusu produktu, jednakże wtedy zarządca drogi musiałby również uzyskać zezwolenie na
przetwarzanie odpadów polegające na przygotowaniu ich do ponownego użycia, jeśli po
zakończeniu procesu uzyskany materiał zostałby poddany badaniom w laboratorium
akredytowanym lub w innej upoważnionej jednostce w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodności, które wykazałyby, że spełnia on wymagania przewidziane dla
produktu danego rodzaju określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
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