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PROBLEM ODPADÓW WYDOBYWCZYCH I ODDZIAŁYWANIA ICH
NA ŚRODOWISKO, NA PRZYKŁADZIE ZWAŁOWISKA NR 5A/W-1
KWK „X”
Streszczenie. Skala, na jaką prowadzona jest od lat eksploatacja kopalin użytkowych,
powoduje, że z każdym rokiem wzrasta zagrożenie środowiska naturalnego. Zagrożenie to
jest związane m.in. z odpadami pogórniczymi (poeksploatacyjnymi), lokowanymi na
powierzchni w obrębie tzw. hałd. Przyjmuje się, że odpady ogółem z sektora wydobywczego
stanowią ok. 75  80% wszystkich odrzutów przemysłowych (w Polsce tylko z tytułu
prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego rocznie powstaje około 40 mln. t odpadów).
Jedną z alternatywnych form minimalizacji oddziaływania odpadów jest ich wykorzystanie
(np. jako materiał budowlany). Przykładem takich działań jest zwałowisko
nr 5A/W-1 KWK „X”, z którego partii wschodniej, nieczynnej termicznie od 2002 roku,
pozyskiwany jest materiał do wykonywania podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogowych,
budowy nasypów i niwelacji terenów. W artykule przedstawione zostały kwestie prawne,
dotyczące zagospodarowania odpadów węglowych, oraz ocena ryzyka ekologicznego na
obszarze występowania składowiska nr 5A/W-1 KWK „X”.

PROBLEM OF MINING WASTE AND THEIR IMPACT ON
ENVIRONMENT IN THE CASE OF BURROW NO. 5A/W-1 OF "X" MINE
Summary. The scale of mining exploitation which is conducted for years, causes
increasing of the danger of ecological risk by the year. The danger is connected among others
with mining rubbish located on the territory of grounds so-called mine slag heaps. It is widely
assumed that the whole rubbish from mining sector determines about 75  80% all industrial
rejects (in Poland annually only by virtue of conducting mining exploitation come into the
existence 40 tons of rubbish). One of the option of minimization form which have an impact
on rubbish is its usage (e.g. as a building material). The dump No. 5A/W-1 KWK “X” is an
example of such influence. From the east part of that dump, which is thermally closed since
2002, is acquiring the material to make foundation for road surface construction, building
embankments and the levelling of the ground. In the article it is presented that laws issues
connected with recycling mining rubbish and ecological risk appraisal on the territory of
stockpile No. 5A/W-1 KWK “X”.
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1. Wprowadzenie
Fundamentem rozwoju gospodarczego świata są surowce mineralne i możliwości
wynikające z ich pozyskiwania. Na podstawie analizy danych statystycznych można
wnioskować, iż zapotrzebowanie na nie wzrasta dużo szybciej aniżeli następuje wzrost
populacji ludności. Tylko w XX wieku liczba ludności zwiększyła się 3,6 razy, gdy
tymczasem zużycie węgla kamiennego wzrosło pięciokrotnie, rudy żelaza – jedenastokrotnie,
cynku – siedemnastokrotnie, ołowiu – siedmiokrotnie, miedzi – dwudziestoośmiokrotnie,
żeby ograniczyć się tylko do ważniejszych kopalin [13].
Państwa wysoko uprzemysłowione są głównymi konsumentami surowców mineralnych.
W przypadku 30 najbardziej rozwiniętych państw (państw skupionych w ramach organizacji
OECD), na obszarze których żyje zaledwie 15% ludności świata, mamy do czynienia ze
zużyciem prawie 2/3 surowców mineralnych. Same tylko Stany Zjednoczone (4,6% ludności
świata), będące największym konsumentem surowców mineralnych, zużywają prawie 25%
światowej produkcji minerałów.
Aktualnie na obszarze Polski wydobywa się ponad 70 różnego rodzaju kopalin, co
przekłada się na wydobycie ogółem ok. 400 mln. t surowców mineralnych w skali roku.
Lokalizację złóż głównych surowców mineralnych na obszarze RP przedstawia rys.1, zaś
udział poszczególnych rodzajów ww. surowców w ogólnym wydobyciu  rys. 2.
Efektem ubocznym, nierozerwalnie związanym z prowadzeniem robót górniczych, jest
zagrożenie środowiska naturalnego  zagrożenie to ściśle związane jest m.in. z odpadami
poeksploatacyjnymi lokowanymi w obrębie hałd. Jakkolwiek odpady te są na ogół inertne,
tzn. same jako takie nie stanowią dużego niebezpieczeństwa, to jednak istotnym problemem
jest ich ilość, miejsce i forma ich składowania oraz zagospodarowania (przetworzenia),
a skala problemu jest naprawdę wielka  szacuje się, że przemysł wydobywczy na terenie RP
ma wpływ na zmiany morfologii na obszarze ok. 1800 km2. Najwięcej obszarów
zdegradowanych powstało w wyniku eksploatacji węgla kamiennego  330 km2, surowców
skalnych  50 km2, siarki  45 km2, rud miedzi  40 km2, rud cynku i ołowiu  12 km2, by
wymienić tylko niektóre. Jednocześnie zrekultywowano i ponownie zagospodarowano
jedynie ok. 47 km2, w tym tereny eksploatacji surowców skalnych  15,4 km2, górnictwa
węgla kamiennego  9,3 km2, a górnictwa węgla brunatnego  15,3 km2. Tylko w przypadku
węgla kamiennego sumaryczna grubość wyeksploatowanych pokładów na obszarze GZW
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wynosi ponad 30 m, czego skutkiem jest m.in. obniżenie powierzchni terenu średnio o ok.
20 – 25 m [7].

Rys. 1. Złoża głównych surowców mineralnych na obszarze Polski [2]
Fig. 1. Deposits of main minerals in Poland
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Rys. 2. Udział poszczególnych rodzajów surowców mineralnych w ogólnym wydobyciu w Polsce [2]

Fig. 2. The share of particular types of mineral deposits in Poland
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Przyjmuje się, że odpady ogółem z sektora wydobywczego stanowią ok. 75  80%
wszystkich odrzutów przemysłowych. Tylko z tytułu prowadzenia eksploatacji węgla
kamiennego rocznie powstaje około 40 mln. t. odpadów1 [3]. Co prawda część wydobytych
skał karbońskich zostaje przetworzona lub wtórnie wykorzystana jako materiał budowlany
(budownictwo drogowe),

jako

materiał do

rekultywacji terenów zdegradowanych

(np. niwelacja zapadlisk poeksploatacyjnych) czy też jako surowiec do produkcji materiałów
budowlanych, to jednak ogromna ich część jest składowana na zwałowiskach. Szacuje się, że
tylko na terenie Śląska, na hałdach o powierzchni 3,5 tys. ha, zalega ponad 100 mln. Mg
odpadów pogórniczych. Do największych składowisk tego typu zaliczyć należy hałdy
zlokalizowane w rejonie Mikołowa (na hałdzie „Panewniki” zajmującej powierzchnię
ok. 118,4 ha zalega ok. 27 mln. Mg odpadów), Knurowa (na powierzchni 300 ha
zdeponowanych jest ok. 70 mln. Mg odpadów), Łazisk Górnych (hałda „Skalny” o kubaturze
17 mln. Mg zajmuje powierzchnię 30 ha) czy Jastrzębia Zdroju (zwałowisko „Pochwacie”).

2. Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania
odpadami
Jednym z fundamentalnych obszarów działania organów legislacyjnych Unii Europejskiej
jest ochrona środowiska, w tym także kreowanie polityki w zakresie gospodarki odpadami
poeksploatacyjnymi. Zapoczątkowane jeszcze w połowie lat 80. XX wieku działania
w tym zakresie (tzw. Jednolity Akt Europejski  JAE) wprowadziły do Traktatu Rzymskiego
nowe treści, które w ramach problematyki związanej z ochroną środowiska naturalnego
(rozdział VII) kładą nacisk na konieczność racjonalnego wykorzystywania zasobów
naturalnych [6]. Kontynuacja tych działań następuje w ramach V i VI Program Działań
Środowiskowych. W ramach pierwszego z wymienionych, a realizowanego w latach
1993  2000, kraje członkowskie Unii Europejskiej koncentrowały się na zapobieganiu
przyrostowi objętości i masy odpadów oraz na poprawie stanu bezpieczeństwa ekologicznego
[9], zaś w ramach drugiego, realizowanego w latach 2001 – 2010, pojawia się stwierdzenie
mówiące o tym, iż gospodarka odpadami powinna opierać się na zapobieganiu ich

1

Według różnych szacunków na każdą jedną tonę wydobytego węgla kamiennego przypada od 0,4 do 0,6 (0,7)
tony skały odpadowej. Dla porównania we Francji wraz z jedną toną węgla wydobywano na powierzchnię
ok. 2 tony skały odpadowej.
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powstawaniu, na recyklingu, a samo składowanie odpadów należy traktować jedynie jako
rozwiązanie ostateczne [11].
Aktualnie głównym zadaniem państw członkowskich UE jest zabezpieczenie bazy
surowcowej, zintensyfikowanie (możliwie jak w największym zakresie) działań w obszarze
przetwarzania odpadów oraz zapobieganie powstawaniu samych zanieczyszczeń [4].
W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić zwłaszcza na Dyrektywę 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., która nie tylko nakłada nowe
obowiązki na wytwórców (producentów) odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także
stwarza możliwość powierzenia tychże odpadów tzw. operatorowi2 lub osobie kompetentnej.
W przypadku uregulowań prawnych, dotyczących ochrony środowiska i gospodarki
odpadami na obszarze Polski, nadrzędną rolę pełni, zapisana w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, tzw. zasada zrównoważonego rozwoju [5], z którą koresponduje tzw. zasada
prewencji oraz koncepcja „czystszej produkcji”, będąca swoistego rodzaju strategią ochrony
środowiska, polegającą na zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska „u źródła”, tj. już w
trakcie realizacji procesów produkcyjnych [10].
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU 2008 nr 138, poz. 865)
dotyczy

zapobiegania

powstawaniu

odpadów

wydobywczych,

ograniczania

ich

niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi3. Ustawa ta określa
m.in. zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz definiuje procedury związane
z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi [12].
W świetle zawartych tam zapisów, do podstawowych obowiązków wytwórcy (lub
posiadacza) odpadów wydobywczych można zaliczyć m.in.:


opracowanie i przedłożenie właściwemu organowi programu gospodarowania
odpadami wydobywczymi jeszcze przed rozpoczęciem działalności związanej
z wytwarzaniem (zagospodarowaniem) odpadów,



stosowanie takich sposobów poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki
i magazynowania, które zapobiegają lub zminimalizują ilość powstających odpadów
oraz ograniczą ich negatywne oddziaływanie na środowisko,

2

Operator nie tylko może przejąć ogół spraw związanych z ewidencją, odzyskaniem i unieszkodliwianiem
odpadów, ale także może być zobowiązany do stopniowego eliminowania składowania odpadów.
3
Ustawa obowiązuje od 15. 08. 2008 roku, z wyjątkiem art. 2, ust. 1, pkt 4 oraz art. 26, ust. 3, które wejdą
w życie 01. 05. 2012 r.
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poddanie

wytworzonych

odpadów

wydobywczych

procesom

odzysku,

a w ostateczności procesom unieszkodliwiania w specjalnie do tego przeznaczonych
obiektach [1].

Kwestie gospodarowania odpadami węglowymi regulują ponadto:


Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 roku (DzU nr 62, poz. 628), która w art. 1
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 i ich negatywnego
oddziaływania na środowiska, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.



Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 roku. (DzU nr 62, poz.
627),



Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku (DzU nr 27. poz.
96), która w art. 80.1 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek podjęcia niezbędnych
środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania
terenów po działalności górniczej.

Należy jednak zauważyć, iż w polskim prawie brakuje odrębnej ustawy, regulującej
zasadnicze kwestie dotyczące rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych, w
tym także terenów pogórniczych.

3. Ryzyko ekologiczne na obszarze zwałowiska 5A/W-1 KWK „X”
Zwałowisko o numerze 5A/W-1, należące do KWK „X”, zlokalizowane jest
w północno-zachodniej części GZW (fot. 1  2). Od strony północnej i zachodniej otoczenie
zwałowiska tworzą użytki rolne, od strony wschodniej – nieużytki rolne, zaś od strony
południowej – budynki mieszkalne.
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Fot. 1. Zwałowisko nr 5A/W-1 KWK „X” – widok ze strony północno-zachodniej
Photo 1. Stockpile No 5A/W-1 KWK „X” – the view of the north and west

Fot. 2. Zwałowisko nr 5A/W-1 KWK „X” – widok części wschodniej
Photo. 2. Stockpile No 5A/W-1 KWK „X” – the view of east part

Odpad przemysłowy, zalegający na hałdzie (przepalony łupek powęglowy, będący skałą
płonną

pozyskiwaną

przy

eksploatacji

węgla

kamiennego),

podlega,

zgodnie

z

obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz procedurami badawczymi, okresowej ocenie
ekologicznej. Ocena ta sporządzona jest na podstawie wyników analizy chemicznej suchej
masy odpadu, tzw. analizy bezpośredniej, określającej stężenie substancji szkodliwych w
odpadzie, zwłaszcza metali ciężkich, mobilności tych zanieczyszczeń oraz stężenia
naturalnych pierwiastków promieniotwórczych.
Zwałowisko odpadów powęglowych o numerze 5A/W-1 powstawało w dwóch etapach:


etap pierwszy to lata 1900 – 1933;



etap drugi to okres pomiędzy 1959 a 1978 rokiem;
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i początkowo składało się z kilku stożków, które w późniejszym okresie zostały zniwelowane.
W pierwszym z wymienionych okresów w zwałowisku występowały liczne ogniska
pożarowe, które jednak w latach przed przystąpieniem do drugiego etapu uległy zanikowi.
W momencie zakończenia lokowania odpadów poeksploatacyjnych (1978 r.) zwałowisko
zajmowało obszar ok. 18 ha. Stożkowy typ budowy zwałowiska oraz duża zawartość części
palnych w materialne zawałowym były przyczyną zagrożenia pożarowego także w
późniejszym okresie  m.in. na początku lat 80. XX wieku zaobserwowane zostały objawy
pożaru, a stopień zaawansowania procesu był tak duży, że u podnóża hałdy stwierdzono
stężenie tlenku węgla w powietrzu na poziomie ok. 0,02%. Podjęte wówczas działania,
mające na celu likwidację pożaru (m.in. wykonano ekrany izolacyjne), spowodowały
powolny spadek temperatury wewnątrz zwałowiska, przy czym niewątpliwie elementem
dodatkowym, przyczyniającym się do powolnego wygaszania ognisk pożarowych, było
postępujące przepalanie się materiału zwałowego. Aktualnie w części zachodniej zwałowiska,
gdzie stwierdza się lokalne występowanie obszarów samozagrzewania sklarowanego
materiału, prowadzone są działania rekultywacyjne, zaś w części wschodniej  termicznie
nieczynnej – eksploatację materiału zawałowego. Część wschodnia, o kubaturze
ok. 2 000 000 m3, wybierana jest przez ubieranie zwałowiska warstwami ukośnymi w
stosunku do powierzchni podłoża. W ten sposób odsłonięcie wnętrza obiektu obejmuje
najmniejszą możliwą do uzyskania powierzchnię czołową, co ma niewątpliwie wpływ na
stopień napowietrzenia zwału i spełnia niezbędne wymagania w zakresie prewencji
przeciwpożarowej.
Od 2002 roku materiał pozyskiwany ze zwałowiska stosowany jest do wykonywania
podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogowych, budowy nasypów i niwelacji terenów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z 24 grudnia 1997 roku w sprawie klasyfikacji odpadów (DzU nr 162/97, poz. 1135), materiał
ten, ze względu na źródło pochodzenia, zaliczany jest do:


grupy 01 – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu i wzbogacaniu
innych surowców mineralnych;



podgrupy 01 01 – odpady z wydobycia minerałów;



rodzaju 01 01 02 – odpady z wydobycia innych minerałów i nie znajduje się na liście
odpadów niebezpiecznych.

Dlatego też, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 02 lipca 1998 roku w
sprawie odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych... (DzU
nr 90/98), odpady te są wykorzystywane w celach przemysłowych. Pozyskiwany łupek
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przepalony ma barwę ciemnoczerwoną i stanowi mieszaninę głównie krzemianów wapnia,
glinu i żelaza, będących głównymi składnikami skał płonnych towarzyszących pokładom
węgla. W wyniku procesów utleniania jakie zachodziły w zwałowisku w okresie składowania
skały płonnej, siarczki uległy utlenieniu do siarczanów, a w wyniku utleniania węgla
powstały m.in. związki węglanowe. Zestawienie wartości określających zawartości metali
ciężkich i alkalicznych w łupku przepalonym przedstawia tabela 1, zaś wyniki analizy
wyciągu wodnego – tabela 2.
Tabela 1
Zawartość metali ciężkich i alkalicznych w łupku przepalonym na zwałowisku
nr 5A/W-1 KWK „X”

Miedź

81,3

Wartości dopuszczalne na obszarze C,
tj. na obszarze przemysłowym
300

Nikiel

26,0

300

77,6

600

82,8

1000

Chrom

30,0

500

Siarka

7233,1

parametr nienormowany

Pierwiastek

Ołów
Cynk

Jednostka

mg/kg w suchej masie

Wynik analizy

Tabela 2
Wyniki analizy stopnia wymywalości zanieczyszczeń z łupka przepalonego na zwałowisku
nr 5A/W-1 KWK „X”
Jednostka

Wynik analizy

Chlorki

mg Cl/l

< 0,75

Wartości NDS dla ścieków
odprowadzanych do wód i do
ziemi
<1000

Siarczany

mg So4/l

391

<50

Chrom3+

mg Cr/l

<0,02

Cr3+<0,5

Żelazo

mg Fe/l

<0,02

<10

Miedź

mg Cu/l

<0,7

0,5

Nikiel

mg Ni/l

<0,25

2,0

Cynk

mg Zn/l

<0,62

2,0

Kadm

mg Cd/l

<0,002

0,1

Ołów

mg Pb/l

<0,07

0,5

Z uwagi na to, iż w żadnym przypadku wyniki pomiarów nie przekraczają wartości
0,5 wartości dopuszczalnych (NDS), można przyjąć, że ryzyko negatywnego oddziaływania
na środowisko naturalne i człowieka jest na poziomie pomijalnym (ryzyko małe), podobnie
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zresztą jak w przypadku występowania naturalnych pierwiastków promieniotwórczych
(wartości współczynników kwalifikujących wyniosły odpowiednio f1 = 0,8 i f2 = 97 Bq/kg,
przy

wartościach

dopuszczalnych

odpowiednio

0

i

185

Bq/kg).

Wymywalność

zanieczyszczeń z ocenianego kruszywa jest niższa od najwyższych dopuszczalnych wartości
tych zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód i gleby, co pozwala stwierdzić, iż
kruszywo zalegające na zwałowisku odpadów powęglowych nr 5A/W-1 jest ekologicznie
bezpieczne. Substancje zlokalizowane w części wschodniej, aktualnie eksploatowanej, nie
stwarzają ponadto zagrożenia znieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi oraz
substancjami szkodliwymi (chlorki, siarczany).

4. Zakończenie
Jednym z istotnych wyzwań branży wydobywczej, które narasta sukcesywnie od wielu już
lat, jest problem wypracowania spójnej polityki w zakresie zagospodarowania zwałowisk
przykopalnianych (tzw. hałd). Aktualnie podejmowane działania w tym zakresie można
sprowadzić do trzech zasadniczych alternatyw:


wstrzymanie lokowania odpadów pogórniczych na nowych terenach,



odzyskiwanie odpadów do dalszego wykorzystania przez wykorzystanie ich dla celów
produkcji przemysłowej, tzw. złóż wtórnych, np. surowców węglanowych, granitu
itp.,



likwidacja istniejących zwałowisk (rozbiórka) połączona z procesem przywracania do
użytkowania terenów zdegradowanych działalnością górniczą (tzw. rewitalizacja
terenów pogórniczych).

Jakkolwiek w przeszłości były odnotowywane sukcesy w tej materii (np. budowa Paku
Kultury i Wypoczynku im. Generała Jerzego Ziętka, gdzie tylko w celu ukształtowania terenu
rozplantowano 3,5 mln. m3 ziemi, a dla jej użyźnienia nawieziono 500 000 m3 gleby
pochodzącej z terenów przeznaczonych pod budowę obiektów przemysłowych), to jednak
brak kompleksowych rozwiązań w tym zakresie coraz bardziej zagraża środowisku. Tylko
w wyniku prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego w Polsce degradacji uległ obszar o
powierzchni 330 km2 i tylko z tytułu prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego rocznie
powstaje około 40 mln. t odpadów. Rekultywacja terenów pogórniczych to niewątpliwie
wiele skomplikowanych przedsięwzięć o charakterze techniczno-organizacyjnym, których
wspólnym celem winno być przywrócenie terenom pogórniczym właściwości użytkowych i

Problem odpadów wydobywczych…

119

przyrodniczych. Jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie wydaje się być
wykorzystanie substancji zalegających na zwałowiskach przy realizacji różnego rodzaju robót
inżynieryjnych, a do takich zaliczyć niewątpliwie należy rozbudowę infrastruktury
komunikacyjnej kraju. Jak pokazuje przypadek zwałowiska o nr 5A/W-1, substancje
zalegające na hałdach nie tylko nie muszą stanowić zagrożenia dla środowiska i człowieka
(wyniki pomiarów zawartości substancji

nie przekraczają wartości 0,5 wartości

dopuszczalnych NDS i tym samym można stwierdzić, iż ryzyko negatywnego oddziaływania
na środowisko naturalne i człowieka jest na poziomie pomijalnym), ale mogą stanowić cenny
budulec drogowy (na zwałowisku o numerze 5A/W-1 zalegają odpady zaliczone do grupy 01,
podgrupy 01 01 i rodzaju 01 01 02, które ponadto nie znajdują się na liście odpadów
niebezpiecznych, co, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, legitymizuje ich
wykorzystanie w celach przemysłowych).
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Abstract
One of the most significantly challenges from mining trade, which is increasing
successively for many years, is the problem of working out the cohesive policy in the scope of
recycling mining stockpiles (so-called mine slag heaps). At the moment actions that are taken
in that scope can be divided into three options:
o suspend the location of mining rubbish on the new territory
o recycle rubbish for the further usage them for industrial production purposes, socalled recycled deposits, e.g. coal minerals, granite and the like,
o liquidation of existing stockpiles (demolition) connected with the process of restore
the usage of territory demoted by mining activity (so-called regeneration mining
territory).
In Poland as a results of conducting exploitation of coal, the area of

330 square

kilometers underwent demotion and only by virtue of conducting exploitation of coal come
into existence about 40 millions tons of rubbish. The waste dump of mining territory is
undoubtedly the series of complicated enterprises of the organizational and technical nature,
with their joint aim which should cause the restoring the functional and nature properties of
the mining territories. One of the solution in that scope seems to be the usage of the substance
occurring on the stockpiles which appear during the different engineering works such as the
expansion of the country communications infrastructure. As it is shown on the basis of the
example of stockpile No 5A/W-1 the substance which occur on the them, not only they do not
have to constitute the danger for the environment and human, (measurement of substance
content do not exceed the acceptable value of 0,5 NDS, thereby it can be said that the negative
risk of influence on environment and human is negligible), but also they can constitute
valuable road building material. On the stockpile No 5A/W-1 occur waste which are rated to
group 01, subgroup 01 01, and type 01 01 02, they are not listed in the hazardous waste and
according to the legally binding regulations it obligate them to use it to the industrial
purposes.

