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Tytuł 
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Streszczenie 

Level(s) – wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków 

biurowych i mieszkalnych – można stosować od najwcześniejszych etapów projektu koncepcyjnego 

aż do przewidywanego zakończenia eksploatacji budynku. Oprócz efektywności środowiskowej, która 

jest głównym przedmiotem oceny, system Level(s) umożliwia również ocenienie innych istotnych 

powiązanych aspektów efektywności przy użyciu wskaźników i narzędzi dotyczących zdrowia i 

komfortu, kosztów całego cyklu życia oraz potencjalnych przyszłych elementów ryzyka powiązanych 

z efektywnością. 

Celem Level(s) jest zapewnienie wspólnego języka do analizy zrównoważonego charakteru 

budynków. Wspólny język powinien umożliwiać podejmowanie na poziomie budynku działań, które 

mogą wyraźnie przyczynić się do osiągnięcia szerszych celów europejskiej polityki ochrony 

środowiska. System Level(s) ma następującą strukturę: 

1. makrocele: nadrzędny zbiór 6 makrocelów na potrzeby systemu Level(s), które przyczyniają 

się do osiągnięcia celów polityki UE i państw członkowskich w obszarach takich jak: energia, 

zużycie materiałów, gospodarowanie odpadami, woda i jakość powietrza w 

pomieszczeniach; 

2. główne wskaźniki: zbiór 16 wspólnych wskaźników, wraz z uproszczoną metodyką oceny 

cyklu życia (LCA), które można stosować do pomiaru efektywności budynków oraz ich 

wkładu w osiąganie poszczególnych makrocelów. 

Ponadto system Level(s) ma na celu promowanie podejścia opartego na cyklu życia. Prowadzi on 

użytkowników od początkowego skupienia się na poszczególnych aspektach efektywności budynków 

ku bardziej całościowemu podejściu, przy czym celem jest szersze wykorzystywanie w Europie 

metody oceny cyklu życia (LCA) oraz oceny kosztów całego cyklu życia (LCCA). 
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Struktura dokumentu Level(s) 

 

Rysunek 1. Struktura dokumentu Level(s) 
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Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika dotyczącego stosowania wskaźników 

Level(s) to system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru, który można stosować w odniesieniu do 
przedsięwzięć budowlanych w celu zgłaszania i poprawy ich efektywności. Dokumentację uzupełniającą 
opracowano w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich podmiotów, które mogą być zaangażowane w ten 
proces.  

Jeżeli dopiero zaczynasz interesować się tematyką oceny zrównoważonego charakteru budynków, zalecamy 
zapoznanie się z pierwszą częścią podręcznika użytkownika systemu Level(s). W części pierwszej przedstawiono 
wprowadzenie na temat podstawowych pojęć systemu Level(s) i jego stosowania do przedsięwzięć 
budowlanych.  

Jeśli nie przygotowałeś jeszcze swojego przedsięwzięcia budowlanego do korzystania z systemu Level(s), w tym 
nie wypełniłeś planu przedsięwzięcia i opisu budynku, zalecamy zapoznanie się z drugą częścią podręcznika 
użytkownika systemu Level(s).  

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników stanowi trzecią część podręcznika 
użytkownika systemu Level(s), w której znajdują się instrukcje dotyczące sposobów korzystania z samych 
wskaźników. Ma on pomóc w zastosowaniu wybranego wskaźnika do przedsięwzięcia budowlanego. Pomoże w 
tym w następujący sposób: 

 Briefing wprowadzający: W sekcji tej przedstawiono przegląd wskaźników, w tym: 

 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia efektywności;  

 co dany wskaźnik mierzy;  

 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  

 jednostkę miary; oraz  

 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

 Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach: W tej sekcji 
przedstawiono:  

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  

 co jest potrzebne do dokonania oceny;  

 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1); oraz  

 formaty sprawozdawczości.  

W instrukcjach znajduje się wiele odesłań do sekcji „Wytyczne i dalsze informacje”, która znajduje się 
po instrukcjach.  

 Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika: sekcja ta zawiera dodatkowe ogólne 
informacje i wytyczne, które pomogą w wykonaniu konkretnych kroków określonych w instrukcji, w 
tym koncepcje projektu wprowadzone na poziomie 1 oraz praktyczne kroki służące do obliczenia lub 
zmierzenia efektywności na poziomie 2 i 3. Wszystkie te informacje są powiązane z konkretnymi 
krokami określonymi w instrukcji na poziomie 1, 2 lub 3. 

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników przygotowano w taki sposób, aby po 
zapoznaniu się ze wskaźnikiem i zrozumieniu, jak z niego korzystać, użytkownik nie musiał już sprawdzać 
wytycznych i informacji ogólnych, a jedynie stosować bezpośrednio instrukcje dotyczące wybranego poziomu. 
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Stosowane terminy techniczne i definicje 

Termin Definicja 

Biegły 

Według wytycznych z 2018 r. dotyczących kontroli odpadów przed rozbiórką i 
renowacją budynków biegły oznacza eksperta lub grupę ekspertów (zespół biegłych), 
którzy przeprowadzają kontrolę odpadów. Może to być właściciel budynku lub doradca 
(np. architekt lub inżynier budownictwa), działający w imieniu właściciela. 

Wypełnianie 
wykopów 

Zgodnie z dyrektywą ramową UE w sprawie odpadów oznacza każdy proces odzysku, w 
ramach którego odpowiednie odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do 
rekultywacji obszarów, gdzie wykonywane były wykopy, lub do celów inżynieryjnych na 
potrzeby kształtowania krajobrazu. Odpady wykorzystywane do wypełniania wykopów 
muszą zastępować materiały niebędące odpadami, nadawać się do wyżej wymienionych 
celów i ograniczać się do ilości bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów; 

Odpady z 
budowy i 
rozbiórki 

Zgodnie z dyrektywą ramową UE w sprawie odpadów oznaczają odpady powstałe 
podczas prac budowlanych i rozbiórkowych. W protokole UE z 2016 r. dotyczącym 
gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki termin ten oznacza odpady powstałe w 
wyniku działalności budowlanej, renowacyjnej i rozbiórkowej i objęte kategorią 17 
europejskiego wykazu odpadów (uwaga: w ramach wskaźnika 2.2 zgłasza się odpady z 
wykopów (kategoria 17 05) oddzielnie od innych kodów w kategorii 17). 

Dekontaminacja 
Zgodnie z protokołem UE z 2016 r. dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 
rozbiórki oznacza usunięcie czynników chemicznych lub zmniejszenie ich liczby. 

Rozbiórka Zgodnie z ISO/FDIS 20887:2020 oznacza usuwanie za pomocą metod niszczących. 

Demontaż 

Zgodnie z ISO/FDIS 20887:2020 oznacza nieobejmujące niszczenia rozebranie obiektu 
budowlanego lub środka trwałego na materiały składowe lub komponenty (uwaga: 
termin „rozbieranie” należy traktować jako synonim „demontażu”, który zdefiniowano 
jako „usunięcie elementów budowlanych z terenu rozbiórki w celu maksymalizacji ich 
odzysku i ponownego użycia” w wytycznych z 2018 r. dotyczących kontroli odpadów 
przed rozbiórką i renowacją budynków). 

Odpady 
niebezpieczne 

Zgodnie z dyrektywą ramową UE w sprawie odpadów są to odpady wykazujące co 
najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w załączniku III (do 
tej dyrektywy). W protokole UE z 2016 r. dotyczącym zarządzania odpadami z budowy i 
rozbiórki niebezpieczne odpady z budowy i rozbiórki definiuje się jako odpady 
posiadające niebezpieczne właściwości, które mogą okazać się być szkodliwe dla 
zdrowia ludzi lub środowiska. Obejmują one zanieczyszczoną ziemię i urobek z 
pogłębiania, materiały i substancje, w skład których mogą wchodzić kleje, szczeliwa i 
żywice (łatwopalne, toksyczne lub drażniące), smoła (toksyczna, rakotwórcza), materiały 
zawierające azbest w formie włókien respilabilnych (toksyczne, rakotwórcze), drewno 
poddane działaniu fungicydów, pestycydów itd. (toksyczne, ekotoksyczne, łatwopalne), 
powłoki opóźniaczy spalania zawierających związki chlorowców (ekotoksyczne, 
toksyczne, rakotwórcze), urządzenia zawierające związki PCB (ekotoksyczne, 
rakotwórcze), elementy oświetlenia zawierające rtęć (toksyczne, ekotoksyczne), 
systemy, w skład których wchodzą związki CFC, izolacja zawierająca związki CFC62, 
pojemniki przeznaczone na substancje stwarzające zagrożenie (rozpuszczalniki, farby, 
kleje itd.) oraz opakowania odpadów, które prawdopodobnie są zanieczyszczone. 

Odpady 
obojętne 

Zgodnie z protokołem UE z 2016 r. dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 
rozbiórki oznaczają odpady, które nie ulegają żadnym istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym (np. beton, cegły, elementy murowe, płytki). Odpady 
obojętne nie rozpuszczają się, nie palą ani nie wchodzą w żadne inne reakcje chemiczne 
lub fizyczne, nie ulegają biodegradacji ani nie mają negatywnego wpływu na inną 
materię, z którą wchodzą w kontakt w sposób, który mógłby spowodować 
zanieczyszczenie środowiska lub zagrozić ludzkiemu zdrowiu. 
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Termin Definicja 

Odpady inne niż 
niebezpieczne 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów są to odpady, które nie wykazują 
żadnej z właściwości niebezpiecznych wymienionych w załączniku III (do tej dyrektywy). 

Przygotowanie 
do ponownego 
użycia 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oznacza procesy odzysku polegające 
na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki 
produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły 
być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania 
wstępnego. 

Odzysk 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oznacza jakikolwiek proces, którego 
głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, poprzez 
zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte do 
spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do 
spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce. Załącznik II (do 
tej samej dyrektywy) zawiera niewyczerpujący wykaz procesów odzysku.  

Recykling 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oznacza jakikolwiek proces odzysku, w 
ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały 
lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to 
ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i 
ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do 
celów wypełniania wyrobisk; 

Renowacja 

Zgodnie z protokołem UE z 2016 r. dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 

rozbiórki oznacza pracę, która obejmuje przekształcenie struktury budynków, istotną 

zamianę głównych funkcji bądź wykończeń lub istotną zmianę wykorzystania przestrzeni 

i która jednocześnie zakłada z jednej strony powiązane prace remontowe i naprawcze, a 

z drugiej strony – budowę powiązanych nowych budynków. Renowacja obejmuje 

wszelkie prace dotyczące istniejących budynków obejmujące: renowację, restytucję, 

odbudowę i przebudowę. Działania renowacyjne prowadzone są z szerokiej perspektywy 

i obejmują budynki mieszkalne, historyczne i handlowe, posiadane i zarządzane przez 

przedsiębiorstwa lub organy prywatne/publiczne. 

Ponowne użycie 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oznacza jakikolwiek proces, w wyniku 

którego produkty lub składniki niebędące odpadami są wykorzystywane ponownie do 

tego samego celu, do którego były przeznaczone. 

Ręczne zbieranie 

Zgodnie z protokołem UE z 2016 r. dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 
rozbiórki oznacza czynność polegającą na identyfikacji materiałów nadających się do 
użycia, która ma miejsce po rozbiórce; w tym kontekście chodzi w szczególności o 
materiały nadające się do ponownego użycia i recyklingu. 

Selektywny 
demontaż 

Systematyczne rozbieranie budynków w celu maksymalizacji ponownego użycia 
materiałów odzyskanych i ich recyklingu. 

Selektywna 
rozbiórka 

Zgodnie z Wytycznymi UE z 2018 r. dotyczącymi kontroli odpadów przed rozbiórką i 
renowacją budynków oznacza usuwanie materiałów z terenu rozbiórki w uprzednio 
ustalonej kolejności w celu maksymalizacji odzysku i wydajności recyklingu. 

Zdejmowanie 
elementów 
wykończenia 

Zgodnie z protokołem UE z 2016 r. dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 
rozbiórki jest to czynność polegająca na usunięciu wartościowych materiałów z miejsca, 
instalacji lub budynku, którą przeprowadza się przed rozbiórką. 

Odpady 

Zgodnie z dyrektywą ramową UE w sprawie odpadów oznaczają każdą substancję lub 
przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia 
został zobowiązany. W art. 2 określono, że z zakresu zastosowania dyrektywy ramowej 
w sprawie odpadów są wyłączone: (i) grunt (w miejscu), w tym niewydobyta 
zanieczyszczona gleba i budynki trwale związane z gruntem oraz (ii) niezanieczyszczona 



 

 

9 
 

Termin Definicja 

gleba i inny materiał występujący w stanie naturalnym, wydobyty w trakcie prac 
budowlanych, jeżeli zostało zagwarantowane, że materiał ten zostanie wykorzystany do 
celów budowlanych w stanie naturalnym w miejscu, w którym został wydobyty.  

Kontrola 
odpadów 

Zgodnie z Wytycznymi UE z 2018 r. dotyczącymi kontroli odpadów przed rozbiórką i 
renowacją budynków termin ten oznacza jakościową i ilościową ocenę odpadów, które 
powstaną w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych/demontażowych lub 
modernizacyjnych, w tym odpadów resztkowych, które nie wchodzą w skład budynku. 
Ważnym elementem kontroli odpadów jest również identyfikacja oraz usunięcie 
materiałów/komponentów zawierających substancje stwarzające zagrożenie (uwaga: te 
same zasady można zastosować do oszacowania odpadów powstałych w czasie prac 
budowlanych). 

Posiadacz 
odpadów 

Zgodnie z dyrektywą ramową UE w sprawie odpadów termin ten oznacza wytwórcę 
odpadów lub osobę fizyczną lub prawną będącą w posiadaniu tych odpadów.  

Plany gospodarki 
odpadami 

Zgodnie z Protokołem UE z 2016 r. dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 
rozbiórki termin ten oznacza plan, który zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą 
realizowane różne etapy rozbiórki/renowacji/budowy, kto będzie je realizował, jakie 
materiały zostaną posegregowane wybiórczo u źródła, gdzie i w jaki sposób zostaną 
przetransportowane, jaki będzie recykling, ponowne użycie lub ostateczna obróbka oraz 
jakie działania następcze należy podjąć.  

Wytwórca 
odpadów 

Zgodnie z dyrektywą ramową UE w sprawie odpadów termin ten oznacza dowolny 
podmiot, którego działalność prowadzi do powstawania odpadów (pierwotny wytwórca 
odpadów) lub dowolny podmiot zajmujący się przetwarzaniem wstępnym, mieszaniem 
lub innymi procesami prowadzącymi do zmiany charakteru lub składu tych odpadów.  

Stacja przesyłu 
odpadów 

Zgodnie z protokołem UE z 2016 r. dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 
rozbiórki termin ten oznacza jakikolwiek teren, miejsce, działkę, instalację lub budynek, 
który jest wykorzystywany lub który ma być wykorzystywany przede wszystkim w celu 
przesyłu odpadów stałych. 
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Briefing wprowadzający 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Odpady z budowy i rozbiórki (CDW) są jednym z największych pod względem wielkości strumieniem odpadów 
wytwarzanych w UE, stanowiącym około 25–30% wszystkich odpadów w UE. Zdecydowana większość odpadów 
z budowy i rozbiórki to odpady obojętne, w związku z czym prace budowlane i rozbiórkowe dają możliwość 
przekierowania odpadów z budowy i rozbiórki ze składowiska z powrotem do obiegu materiałów budowlanych. 
Wymogi prawne dotyczące sprawozdawczości w zakresie odpadów z budowy i rozbiórki wskazują, że średnie 
współczynniki odzysku w przypadku odpadów z budowy i rozbiórki w całej UE (z wyłączeniem odpadów z 
wykopów) wynoszą zaledwie 50%, chociaż niektóre państwa członkowskie osiągnęły współczynniki na poziomie 
>90%.  

Celem tego wskaźnika jest zatem promowanie systematycznego planowania ponownego użycia, recyklingu lub 
odzysku elementów, materiałów i odpadów za pośrednictwem selektywnej zbiórki odpadów z budowy i rozbiórki 
w czasie prac budowlanych, renowacyjnych i rozbiórkowych oraz umożliwienie użytkownikom takiego 
planowania.  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Poziomy 2 i 3 tego wskaźnika służą do oszacowania i pomiaru ogólnej ilości odpadów powstałych w czasie prac 
budowlanych, renowacyjnych i rozbiórkowych (w kg). Ilość ta jest dezagregowana na główne rodzaje odpadów 
z budowy i rozbiórki według pozycji w europejskim wykazie odpadów. Ostateczne przeznaczenie każdego 
rodzaju odpadów (np. recykling, składowanie itp.) również jest zalecane (poziom 2), a następnie odnotowywane 
w trakcie przedsięwzięcia (poziom 3). 

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 2.2 

1. Projekt koncepcyjny (wybór 
metody budowy/rozbiórki i 
planowanie gospodarki odpadami)  

 W przypadku projektu koncepcyjnego podaje się informacje mające skłonić 
do dyskusji i podejmowania decyzji dotyczących aspektów przedsięwzięcia, 
które bezpośrednio lub pośrednio wpłyną na wstępny plan gospodarki 
odpadami (WMP) i tym samym ilości powstałych odpadów z budowy i 
rozbiórki oraz ich ewentualne ponowne użycie, recycling i odzysk.  

2. Szczegółowy projekt i budowa (w 
oparciu o kontrolę przed rozbiórką 
lub wstępny przedmiar robót)  

 Na etapie szczegółowego projektu i przed pracami 
budowlanymi/rozbiórkowymi szacunki dotyczące odpadów z budowy i 
rozbiórki można zestawić w wykazie według formularza Excel systemu 
Level(s), który z kolei dostarczy informacji na potrzeby bardziej precyzyjnego 
planu gospodarki odpadami w ramach przedsięwzięcia. 

3. Etap powykonawczy i warunki 
rzeczywistego użytkowania (na 
podstawie faktur, specyfikacji 
wysyłkowych i dokumentacji 
budowy) 

 W trakcie prac budowlanych/rozbiórkowych i po ich zakończeniu faktyczne 
dane mogą posłużyć do zweryfikowania efektywności w porównaniu z 
szacunkami i celami przedsięwzięcia zarówno w odniesieniu do ilości, jak i 
przeznaczenia różnych rodzajów odpadów z budowy i rozbiórki. 

Jednostka miary 

Dane odnotuje się w kg, a następnie poddaje normalizacji według wewnętrznej powierzchni użytkowej danego 
budynku. W ten sposób powstaje porównywalna jednostka miary (kg/m2).  

Granice systemu  

W kontekście etapów cyklu życia modułów A–D określonych w normie EN 15978 wskaźnik zasadniczo dotyczy 
etapu A5 (proces budowy) cyklu życia budynku w przypadku nowych przedsięwzięć budowlanych oraz etapów 
B4 i B5 w odniesieniu do przedsięwzięć renowacyjnych. Jeżeli chodzi o nowe przedsięwzięcia budowlane, 
wszelkie ograniczenia w wytwarzaniu odpadów z budowy i rozbiórki lub wszelki recykling i odzysk na miejscu 
zostałyby pośrednio odzwierciedlone na etapach A1–A4 (ze względu na mniejszą stratę oznaczającą, że dana 
praca wymaga mniej materiałów). Wszystkie przyszłe szacunki dotyczące losów elementów budynku i 
materiałów budowlanych po zakończeniu eksploatacji nowego budynku miałyby wpływ na wyniki w module C 
(etap zakończenia eksploatacji) i module D (korzyści/obciążenia poza granicami systemu). 

Zakres 
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Zakres obejmuje dane dotyczące wszystkich elementów budynku, materiałów budowlanych i odpadów 
powstających w czasie prac budowlanych, renowacyjnych lub rozbiórkowych. Dane mogą uwzględniać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)1 oraz odpady z wykopów (EW), chociaż pozycje te są zgłaszane 
odrębnie od odpadów z budowy i rozbiórki. W ramach wskaźnika 2.2 zgłasza się wszelkie ostateczne 
przeznaczenie odpadów z budowy i rozbiórki. Związek między tym przeznaczeniem, planem gospodarki 
odpadami i pracami rozbiórkowymi lub budowlanymi przedstawiono poniżej. 

 

Rysunek 2. Związek między planem gospodarki odpadami, pracami budowlanymi, pracami rozbiórkowymi a 
przeznaczeniem odpadów z budowy i rozbiórki 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Obliczenie stosowane dla poziomu 2 i 3 opiera się na kodach odpadów zawartych w europejskim wykazie 
odpadów i polega albo na szacowaniu (poziom 2), albo rejestrowaniu (poziom 3) poszczególnych przepływów 
odpadów według kategorii i ich ostatecznego przeznaczenia. Formularze Excel systemu Level(s) dotyczące 
sprawozdawczości w zakresie odpadów z budowy i rozbiórki zasadniczo są zgodne z Wytycznymi UE dotyczącymi 
kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją budynków, opublikowanymi w 2018 r. w 15 językach UE pod 
następującym adresem. 

 

 

                                                           
1 Jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zgłaszać wyłącznie materiały wchodzące w zakres dyrektywy WEEE (2012/19/UE) 
zgodnie z załącznikiem III i IV do tej dyrektywy, z wyjątkiem innych rodzajów sprzętu elektronicznego, który jest na stałe montowany w 
budynku. 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom 1 koncentruje się na uświadomieniu czytelnikowi bardzo istotnych aspektów ograniczenia 
odpadów z budowy i rozbiórki oraz optymalizacji gospodarowania nimi, niezależnie od tego, czy 
zamierza on sporządzić wykazy na poziomie 2 lub 3. Użytkownicy systemu Level(s) powinni następnie 
krótko opisać, w jaki sposób te aspekty zostały uwzględnione (lub nie) podczas dyskusji i podejmowania 
decyzji na etapie projektu koncepcyjnego w tabeli podsumowującej.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 22). 

1. Należy zapoznać się z listą kontrolną koncepcji projektów związanych z odpadami z budowy i 
rozbiórki w punkcie L1.4 oraz z opisami podstawowymi zawartymi w wytycznych technicznych 
dla poziomu 1.  

2. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić, w jaki sposób koncepcje 
projektów związanych z odpadami z budowy i rozbiórki mogą być wprowadzone do procesu 
projektowania i przedsięwzięcia budowlanego.  

3. Po uzgodnieniu projektu koncepcyjnego z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje 
projektu związane z odpadami z budowy i rozbiórki, wykorzystując format sprawozdawczości 
L1 (pod L1.5).  

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Na etapie projektu koncepcyjnego głównymi podmiotami są: architekt koncepcyjny, właściciel budynku 
oraz właściwy organ budowlany, który udziela zezwolenia na prace budowlane, renowacyjne lub 
rozbiórkowe. W sytuacjach, w których mają zostać uwzględnione zasady projektu BAMB, szczególną 
uwagę poświęca się wiedzy fachowej architekta/konsultanta koncepcyjnego. W przypadkach 
związanych z pracami rozbiórkowymi stanowczo zachęca się do wczesnego rozpoczynania dialogu ze 
specjalistami ds. rozbiórki i operatorami punktów odzysku.  

Na późniejszym etapie przedsięwzięcia zostaną zaangażowani wykonawca, wyspecjalizowani 
podwykonawcy, osoby gospodarujące odpadami, producenci wyrobów i ewentualnie biegły. Aby 
zapoznać się z dodatkowymi szczegółowymi informacjami na temat ról i interakcji różnych podmiotów, 
zob. wytyczne techniczne. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Na podstawie najlepszych praktyk i przeglądu literatury przeprowadzonego przez Wspólne Centrum 
Badawcze zidentyfikowano następujące koncepcje projektu jako wyznaczniki osiągania lepszej 
efektywności.  

Koncepcja projektu na 
poziomie 1 

Krótki opis 

1. Określenie odpowiednich 
celów lub kluczowych 
wskaźników efektywności 
(KPI) 

Rozważając wyznaczenie jakichkolwiek ambitnych poziomów lub celów 
dotyczących gospodarowania odpadami i ich przeznaczenia w ramach 
przedsięwzięcia, należy wyznaczyć je we właściwym kontekście unijnej 
hierarchii postępowania z odpadami i europejskiego wykazu odpadów. 

2. Wpływ rodzaju 
przedsięwzięcia na 
wytwarzanie odpadów z 
budowy i rozbiórki oraz 
gospodarowanie nimi. 

W związku z różnymi przedsięwzięciami (np. nowa budowa na terenach 
niezagospodarowanych, przedsięwzięcia renowacyjne lub rozbiórkowe) 
powstaną inne ilości odpadów. Ograniczenia dotyczące czasu, siły roboczej i 
przestrzeni także będą się różnić w przypadku każdego obszaru objętego 
przedsięwzięciem i budżetu, wywierając wpływ na gospodarowanie odpadami 
z budowy i rozbiórki. 
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Koncepcja projektu na 
poziomie 1 

Krótki opis 

3. Kontrola przed rozbiórką 
(jeżeli prowadzone są prace 
rozbiórkowe). 

Kontrola ta ma na celu zidentyfikowanie poszczególnych elementów, 
materiałów i ewentualnych odpadów oraz sposobu, w jaki można z nimi 
potencjalnie postępować poprzez dekontaminację, zdejmowanie elementów 
wykończenia, selektywny demontaż i techniki sortowania – w ramach 
ograniczeń przedsięwzięcia dotyczących czasu, przestrzeni i siły roboczej oraz 
dostępnych na poziomie regionalnym wariantów dla tych elementów, 
materiałów i odpadów.  

4. Dobre praktyki 
budowlane 

Określenie dobrych praktyk, które mogą ograniczyć ilość odpadów na miejscu 
rozbiórki (np. poprzez większe wykorzystanie elementów prefabrykowanych), i 
ustaleń w zakresie zamówień, które mogą zachęcić do zmniejszenia nadwyżki 
materiałów. 

5. Wstępny plan gospodarki 
odpadami (WMP) 

Ustanowienie wstępnego planu gospodarki odpadami w celu wyjaśnienia 
sposobu na (i) ograniczenie wpływu odpadów z budowy i rozbiórki na 
środowisko i zdrowie; (ii) maksymalizację korzyści kosztowych (tj. zwiększenie 
dochodów i unikanie kosztów) oraz (iii) optymalizację selektywnej zbiórki 
odpadów na miejscu na podstawie poszczególnych potencjalnych wariantów 
rynku docelowego oraz wariantów składowania, przetwarzania i 
unieszkodliwiania. 

6. Zasady projektu „Budynki 
jako banki materiałów” 
(projekt BAMB) (ang. 
„Buildings As Material 
Banks”). 

Rozważenie, w jaki sposób koncepcje projektu BAMB mogłyby zostać 
zastosowane do projektu koncepcyjnego budynku (np. projekt demontażu i 
ponownego użycia elementów prefabrykowanych po zakończeniu eksploatacji). 

 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Koncepcja projektu 
dotyczącego 

odpadów z budowy 
i rozbiórki 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do przedsięwzięcia 
budowlanego? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Wyznaczanie celów i 
kluczowych 
wskaźników 
efektywności zgodnie 
z unijną hierarchią 
postępowania z 
odpadami i 
europejskim wykazem 
odpadów 

Tak 

Zapoznano się z materiałem przedstawionym w wytycznych 
technicznych poziomu 1 i wyznaczono następujące cele: 

 unieszkodliwianie ≤10% odpadów innych niż 
niebezpieczne na składowisku;  

 recykling i ponowne użycie ≥40% z wszystkich 
odpadów obojętnych oraz  

 odzysk, recykling i ponowne użycie materiałów w 
przypadku frakcji odpadów obojętnych 
gromadzonych selektywnie na poziomie ≥95%.  

2. Rodzaj 
przedsięwzięcia i 
wpływ na ograniczenia 
dotyczące odpadów z 
budowy i rozbiórki 

Tak 

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie nowego budynku 
na terenie zdegradowanym. Aby wybudować podziemny 
parking dla samochodów konieczne będzie wykonanie 
wykopów pod wypełnienie istniejących wyrobisk oraz wykopów 
zanieczyszczonej gleby.  

Przed podjęciem decyzji o wyborze wariantu zostanie 
przeprowadzone wstępne porównanie kosztów remediacji i 
składowania zanieczyszczonej gleby poza miejscem 
budowy/rozbiórki i unieszkodliwiania na składowisku odpadów 
niebezpiecznych. 

3. Kontrola przed 
rozbiórką 

Nie 
Nie dotyczy tego przedsięwzięcia, ponieważ prace rozbiórkowe 
nie są konieczne. 
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Koncepcja projektu 
dotyczącego 

odpadów z budowy 
i rozbiórki 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do przedsięwzięcia 
budowlanego? 

(należy przedstawić krótki opis) 

4. Dobre praktyki 
budowlane 

Tak 

Materiały zamówione w nadmiarze będą kluczowym 
wskaźnikiem efektywności dla tego przedsięwzięcia i 
wykonawca będzie zachęcany do podjęcia próby negocjacji z 
dostawcami opcji odkupu materiałów zamówionych w 
nadmiarze po stałej stawce procentowej pierwotnej ceny 
zakupu. 

5. Plan gospodarki 
odpadami na placu 
budowy (SWMP) 

Tak 

Zostanie zatrudniony konsultant posiadający dogłębną wiedzę 
na temat regionalnych wariantów przetwarzania i docelowych 
rynków odpadów z budowy i rozbiórki, aby pomógł 
zoptymalizować wstępny plan gospodarki odpadami. 

6. Zasady projektu 
„Budynki jako banki 
materiałów” w 
projekcie 
koncepcyjnym 

Nie 

Podjęto wstępną decyzję o nieuwzględnianiu tych koncepcji w 
projekcie budynku, ponieważ wymagałoby to dodatkowej 
wiedzy fachowej wśród członków zespołu uczestniczącego w 
przedsięwzięciu i dialogu z dostawcami w sprawie paszportów 
materiałów budowlanych.  
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

Uwaga dla użytkowników: Zakres przedsięwzięcia budowlanego (np. czy kontrola przed rozbiórką jest 
istotna) będzie miał wpływ na dokładne kroki, które należy wykonać. 

 

L2.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Przeznaczeniem poziomu 2 jest zapewnienie użytkownikom możliwości sporządzania sprawozdań na 
temat odpadów z budowy i rozbiórki oraz przeprowadzania wiarygodnych szacunków dotyczących tych 
odpadów z wykorzystaniem formularzy inwentaryzacji w systemie Level(s) służących do oszacowania 
odpadów z budowy lub odpadów z rozbiórki. W przypadkach związanych z pracami rozbiórkowymi 
wymagane jest przeprowadzenie 5 poniższych etapów. W odniesieniu do prac budowlanych konieczne 
są jedynie 3 ostatnie etapy. 

 

Rysunek 3. 5 najważniejszych kroków w ramach sprawozdawczości dotyczącej odpadów z rozbiórki 

Źródło: Opracowano na podstawie Wytycznych UE z 2018 r. dotyczących kontroli odpadów przed 
rozbiórką i renowacją budynków. 

L2.2. Szczegółowe instrukcje (dotyczące prac rozbiórkowych) 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 2 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 31). 

Przy szacowaniu ilości odpadów z rozbiórki dla przedsięwzięcia należy postępować zgodnie z 
następującymi krokami 1–4 w celu przeprowadzenia kontroli przed rozbiórką, która następnie powinna 
zostać uwzględniona w planie gospodarki odpadami (WMP) na etapie 5: 

1. wykonanie badania źródeł wtórnych, gromadzenie oryginalnej dokumentacji budowlanej i 
przeprowadzenie jej przeglądu, aby wstępnie oszacować istniejące materiały;  

2. przeprowadzenie badania w terenie w celu zidentyfikowania istniejących materiałów i 
oszacowania ich ilości, rozważenie zaangażowania wyspecjalizowanych wykonawców 
posiadających wiedzę o regionalnych rynkach ponownego użycia;  

3. pobranie formularza systemu Level(s) dotyczącego szacunków odpadów z rozbiórki; 

4. postępowanie zgodnie z instrukcjami osadzonymi w formularzu wykazu w systemie Level(s) i 
wykorzystanie informacji z kroków 1–3, aby sporządzić wykaz szacunków 
materiałów/odpadów związanych z pracami rozbiórkowymi/renowacyjnymi;  

5. (dodatkowy krok wykraczający poza zakres sprawozdawczości w systemie Level(s)) 
opracowanie planu gospodarki odpadami, w którym wyjaśnia się, w jaki sposób dane na temat 
odpadów powstających na miejscu rozbiórki będą monitorowane i śledzone, a także w jaki 
sposób należy prowadzić zbiórkę elementów, materiałów i odpadów powstających w wyniku 
prac rozbiórkowych, jak również składować je, przetwarzać i transportować. 

L2.3. Szczegółowe instrukcje dotyczące prac budowlanych 
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Szacowanie odpadów z budowy jest zasadniczo znacznie prostsze niż odpadów z rozbiórki, ponieważ 
szacunki są bezpośrednio związane z zestawieniem podstawowych materiałów (BoM) i przedmiarem 
robót (BoQ) dla przedsięwzięcia. W formularzu systemu Level(s) BoM uwzględnia się w postaci 
określonych frakcji materiałów pochodzących z BoQ (które może obejmować pozycje składające się z 
wielu frakcji materiałów łącznie).  

Szczegółowe instrukcje dotyczące opracowania wykazu odpadów z budowy i planu gospodarki 
odpadami 

1. przygotowanie przybliżonego BoM na podstawie zakresu dostępnej szczegółowej 
dokumentacji projektowej (w przypadku sprawozdawczości także w zakresie wskaźnika 2.1, 
można bezpośrednio wykorzystać przedmiar robót oraz dane z formularza systemu Level(s) 
dotyczącego wskaźnika 2.1); 

2. pobranie formularza systemu Level(s) dotyczącego szacunków odpadów z budowy;  

3. wpisanie wartości BoM do formularza systemu Level(s) dotyczącego szacunków odpadów z 
budowy i postępowanie zgodnie z instrukcjami osadzonymi w nagłówku każdej kolumny, do 
której należy wprowadzić dane; 

4. wybranie charakteru materiału odpadowego (np. odpady obojętne, inne niż niebezpieczne lub 
niebezpieczne) oraz odpowiedniego kodu odpadów; 

5. rozważenie najlepszych procesów i systemów oferowanych przez wykonawcę zajmującego się 
odpadami dla konkretnych strumieni materiałów/odpadów i zalecenie przeznaczenia na rynek 
docelowy (na podstawie sytuacji w regionie) w odniesieniu do każdej pozycji, aby uzupełnić 
wykaz odpadów z budowy; 

6. na podstawie kroków 3, 4 i 5 należy przygotować wstępny plan gospodarki odpadami, w 
którym wyjaśnia się, w jaki sposób należy prowadzić zbiórkę elementów, materiałów i 
odpadów powstających w wyniku prac budowlanych, jak również składować je, przetwarzać i 
transportować. 

L2.4. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 wypełniony opis budynku w ramach systemu Level(s); 

 w przypadku prac rozbiórkowych – badanie źródeł wtórnych, badanie w terenie i uzupełniony 
szacunkowa inwentaryzacja odpadów z rozbiórki w systemie Level(s); 

 jeżeli chodzi o prace budowlane – szacunkowa inwentaryzacja odpadów z budowy w systemie 
Level(s) (może opierać się on na wstępnym przedmiarze robót i zestawieniu podstawowych 
materiałów wypełnionym w formularzu systemu Level(s) dotyczącym wskaźnika 2.1).  

L2.5. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Przedsięwzięcia rozbiórkowe (odnoszące się do kroków w L2.2): w ramach wykonywania kroków 1–4 
biegły jest najważniejszym podmiotem i może być odpowiedzialny również za krok 5 lub ewentualnie 
współpracować z osobą gospodarującą odpadami. Biegły musi przygotować kontrolę przed rozbiórką, 
spełniającą wszystkie wymogi określone przez organ budowlany i stanowiącą podstawę wstępnego 
planu gospodarki odpadami. Osoba gospodarująca odpadami musi mieć możliwość wprowadzania 
danych wejściowych do wstępnego planu gospodarki odpadami lub sprawować nad nim kontrolę. 
Zaangażowani mogą być także producenci wyrobów.  

Po wydaniu zezwolenia przez organ budowlany (tj. poza krokiem 5) i udzieleniu zamówienia na prace z 
zakresu rozbiórki wykonawca najprawdopodobniej przeprowadzi własną wewnętrzną kontrolę przed 
rozbiórką i porówna ją z wynikami biegłego. 

Przedsięwzięcia budowlane (odnoszące się do kroków w L2.3): Architekt/konsultant i ewentualnie 
osobno zatrudniony kosztorysant powinni pracować nad realizacją kroków 1–3 zgodnie ze 
szczegółowym projektem zatwierdzonym przez właściciela budynku. Jeżeli prowadzi się również 
sprawozdawczość dotyczącą wskaźnika 2.1, odpowiedzialna za to osoba/odpowiedzialny zespół 
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powinni być ściśle zaangażowani w sprawozdawczość w zakresie wskaźnika 2.2 w celu zachowania 
spójności. Osoba gospodarująca odpadami musi być zaangażowana w wykonanie kroków 4–6.  

Po wydaniu zezwolenia przez organ budowlany (tj. poza krokiem 6) i udzieleniu zamówienia na roboty 
budowlane wykonawca będzie musiał rozpocząć od wstępnego planu gospodarki odpadami i 
dostosować go do wszelkich dodatkowych cech szczególnych i zmian przedsięwzięcia. 

L2.6. Zapewnienie porównywalności wyników 

Na poziomie poszczególnych przedsięwzięć szacunki i szacowane i frakcje odpadów z budowy i rozbiórki 
odzyskane ze składowiska należy rozpatrywać w kontekście celów krajowych i europejskich (np. zob. 
sprawozdanie BIOS2) lub typowych wskaźników straty (np. zob. opracowanie Resource Efficient 
Scotland3).  

Jeżeli chodzi o porównanie przedsięwzięć, normalizacja danych polegająca na stosowaniu jednostki 
kg/m2 i wyrażaniu przeznaczenia jako % całkowitych przepływów umożliwia lepsze porównanie 
szerszego zakresu rodzajów przedsięwzięć. 

L2.7. Dalsze działania 

Formularze inwentaryzacji w systemie Level(s) posiadają kolejną funkcję, którą można stosować na 
poziomie 2 i która może dostarczyć informacji na potrzeby KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) 
konkretnego przedsięwzięcia. 

 Sprawozdawczość według poszczególnych rodzajów odpadów: oszacowania dotyczące 
odpadów z budowy i odpadów z rozbiórki zostają również automatycznie zdezagregowane 
według poszczególnych strumieni odpadów w zależności od kodu w europejskim wykazie 
odpadów zastosowanego w przypadku każdej pozycji w wykazie. W ten sposób można określić 
konkretne cele dotyczące ponownego użycia, recyklingu lub odzysku materiałów również w 
odniesieniu do konkretnych frakcji odpadów. Bardziej szczegółowe cele wiążą się z kwestiami 
związanymi z rynkami docelowymi, na których dopuszcza się użycie wyłącznie określonych 
rodzajów odpadów, co powinno zostać odzwierciedlone w planie gospodarki odpadami dla 
danego przedsięwzięcia w celu zapewnienia wymaganego poziomu jakości i segregacji w 
ramach systemów zbierania. 

 Oszacowanie unikniętych kosztów składowania: estymator w arkuszu kalkulacyjnym pozwala 
na oszacowanie kosztów składowania odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż 
niebezpieczne oraz odpadów obojętnych w scenariuszu, w którym wszystkie odpady z budowy 
i rozbiórki trafiają na składowisko. Takie uniknięte koszty należy uwzględnić w ocenie 
wszystkich dodatkowych kosztów związanych z działaniami, które należy podjąć, aby osiągnąć 
poprawę wskaźników odzysku materiałów, recyklingu i ponownego użycia. 

L2.8. Format zgłaszania wyników oceny  

Przedstawiony poniżej format sprawozdawczości stosuje się w przypadku oszacowań odpadów z 
rozbiórki. Dokładnie ten sam format stosuje się w przypadku oszacowań odpadów z budowy. Jedyną 
różnicę stanowi możliwość uwzględnienia w wartości całkowitej również oszacowań dotyczących 
materiałów zamówionych w nadmiarze.  

Wyniki uzyskane w ramach tego wskaźnika wskazują łączną ilość szacowanych wytworzonych odpadów 
wraz z podziałem odpadów według ich przeznaczenia. Przeznaczenie przedstawia się zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami w UE, a odpady unieszkodliwiane zostają dalej podzielone według 
ich rodzajów. Wyniki poddaje się normalizacji według wewnętrznej powierzchni użytkowej budynku. 
Dodatkowo opcjonalnie można zgłosić dodatkowe źródła odpadów w przypadku zużytego sprzętu 

                                                           
2 Zob.: BIOS, 2011 r. „Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Final Report Task 2” 
[„Zamówienie na usługi dotyczące gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki – SR1. Sprawozdanie końcowe. Zadanie 2.”]. 
Dokument dostępny online.  
3 Średni udział 13% określono w dokumencie pt.: „Best practice guide to improving waste management on construction sites” 
[„Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk na potrzeby udoskonalenia gospodarowania odpadami na placach budowy”], 
opublikowanym przez Resource efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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elektrycznego i elektronicznego, budowli ziemnych i zamówienia nadmiernej ilości materiałów na plac 
budowy. 

 

Rysunek 4. Główne wyniki zgłaszane w ramach wskaźnika 2.2, szacunki dotyczące odpadów z budowy i rozbiórki – 
poziom 2 
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Instrukcje dotyczące poziomu 3 

Uwaga dla użytkowników: Zakres przedsięwzięcia budowlanego (np. czy kontrola przed rozbiórką jest 
istotna) będzie miał wpływ na dokładne kroki, które należy wykonać. 

 

L3.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom 3 koncentruje się na przeprowadzeniu czytelnika przez kroki niezbędne do rzeczywistego 
pomiaru ilości odpadów z budowy i rozbiórki w ramach jego przedsięwzięcia z wykorzystaniem 
formularzy Excel systemu Level(s) dotyczących sprawozdawczości w zakresie odpadów z budowy i 
odpadów z rozbiórki w celu zestawienia danych. Poziom 2 zapewnia podstawę do pracy z poziomem 3 
i umożliwia porównanie szacunków z faktycznymi danymi. Stosowanie poziomu 2 przed skorzystaniem 
z poziomu 3 nie jest jednak konieczne, o ile nie są prowadzone prace rozbiórkowe.  

L3.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 3 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 46). 

Przy szacowaniu ilości odpadów z rozbiórki dla przedsięwzięcia należy postępować zgodnie z krokami 
1–4 w celu przeprowadzenia kontroli przed rozbiórką, która to kontrola powinna następnie zostać 
uwzględniona w planie gospodarki odpadami na etapie 5: 

1. w przypadkach, w których odbywają się prace rozbiórkowe, pobranie formularza Excel 
systemu Level(s) dotyczącego szacunków odpadów z rozbiórki na poziomie 2 i przygotowanie 
wykazu odpadów z rozbiórki przed wykonaniem prac rozbiórkowych; 

2. pobranie formularza Excel systemu Level(s) dotyczącego sprawozdawczości w zakresie 
odpadów z budowy i rozbiórki na poziomie 3 i skonsultowanie się z zespołem uczestniczącym 
w przedsięwzięciu w celu upewnienia się, że wszystkie strony są zgodne co do sposobu jego 
wypełnienia; 

3. opracowanie planu gospodarki odpadami lub doprecyzowanie wstępnego planu gospodarki 
odpadami, w którym wyraźnie określono role i obowiązki i uwzględniono potencjalne rynki 
docelowe i logistykę materiałów;  

4. uzgodnienie wśród członków zespołu uczestniczącego w przedsięwzięciu systemu identyfikacji 
w celu wprowadzenia danych na temat konkretnego miejsca i danych logistycznych; 

5. dodanie nowych pozycji do wykazu przy każdym przemieszczaniu elementów budynku, 
materiałów budowlanych lub odpadów poza miejsce budowy/rozbiórki do celów ponownego 
użycia, recyklingu, odzysku lub składowania; 

6. dokonanie na koniec przedsięwzięcia oceny całkowitej ilości wyrobów i materiałów 
budowlanych zamówionych w nadmiarze i ekstrakcja ostatecznych wyników dotyczących 
odpadów z budowy i rozbiórki z odpowiedniego wykazu. 

L3.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 wypełniony opis budynku w ramach systemu Level(s); 

 szczegółowy plan gospodarki odpadami; 

 uzgodniona metoda rejestrowania danych dotyczących przemieszczania odpadów (dostępny 
jest formularz systemu Level(s) bazujący na arkuszu Excel); 

 system identyfikacji i śledzenia w celu gromadzenia i aktualizacji danych dotyczących 
przemieszczania odpadów. 

L3.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 
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W realizację kroków 1–6 należy zaangażować wykonawcę i wszystkich odpowiednich podwykonawców. 
Wykwalifikowany biegły w dziedzinie rozbiórki powinien brać udział w tych pracach lub przynajmniej 
nadzorować prace realizowane przez wykonawcę w ramach kroku 1.  

W stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami prawnymi organy budowlane powinny być 
zaangażowane w ramach kroków 1 i 3 w celu zweryfikowania i zatwierdzenia kontroli przed rozbiórką i 
planu gospodarki odpadami na placu budowy przed udzieleniem jakiekolwiek zezwolenia na 
przeprowadzenie stosownych prac rozbiórkowych i budowlanych. 

L3.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Na poziomie poszczególnych przedsięwzięć wytwarzanie i frakcje odpadów z budowy i rozbiórki 
odzyskane ze składowiska należy rozpatrywać w kontekście celów krajowych i europejskich (zob. np. 
sprawozdanie BIOS4) lub typowych wskaźników straty (zob. np. opracowanie Resource Efficient 
Scotland5).  

Jeżeli chodzi o porównanie przedsięwzięć, normalizacja danych polegająca na stosowaniu jednostki 
kg/m2 i wyrażaniu przeznaczenia jako % całkowitych przepływów umożliwia lepsze porównanie 
szerszego zakresu rodzajów przedsięwzięć. 

L3.6. Dalsze działania 

Formularze inwentaryzacji w systemie Level(s) posiadają kolejną funkcję, którą można stosować na 
poziomie 3 i która odzwierciedla kluczowe wskaźniki efektywności przedsięwzięcia. 

 Sprawozdawczość według poszczególnych rodzajów odpadów: oszacowania dotyczące 
odpadów z budowy i rozbiórki zostają również automatycznie zdezagregowane według 
poszczególnych strumieni odpadów w zależności od kodu w europejskim wykazie odpadów 
zastosowanego w przypadku każdej pozycji w wykazie. W ten sposób można określić 
konkretne cele dotyczące ponownego użycia, recyklingu lub odzysku materiałów również w 
odniesieniu do konkretnych frakcji odpadów. Bardziej szczegółowe cele wiążą się z kwestiami 
związanymi z rynkami docelowymi, na których dopuszcza się użycie wyłącznie określonych 
rodzajów odpadów, co powinno zostać odzwierciedlone w planie gospodarki odpadami dla 
danego przedsięwzięcia w celu zapewnienia wymaganego poziomu jakości i segregacji w 
ramach systemów zbierania. 

 Oszacowanie unikniętych kosztów składowania: estymator w arkuszu kalkulacyjnym pozwala 
na oszacowanie kosztów składowania odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż 
niebezpieczne oraz odpadów obojętnych w scenariuszu, w którym wszystkie odpady z budowy 
i rozbiórki trafiają na składowisko. Takie uniknięte koszty należy uwzględnić w ocenie 
wszystkich dodatkowych kosztów lub dochodów związanych z działaniami, które należy 
podjąć, aby osiągnąć poprawę wskaźników odzysku materiałów, recyclingu i ponownego 
użycia. 

L3.7. Format zgłaszania wyników oceny  

Przedstawiony poniżej format sprawozdawczości stosuje się w przypadku oszacowań odpadów z 
rozbiórki. Dokładnie ten sam format stosuje się w przypadku oszacowań odpadów z budowy. Jedyną 
różnicę stanowi możliwość uwzględnienia w wartości całkowitej również oszacowań dotyczących 
materiałów zamówionych w nadmiarze.  

Wyniki uzyskane w ramach tego wskaźnika wskazują łączną ilość szacowanych wytworzonych odpadów 
wraz z podziałem odpadów według ich przeznaczenia. Przeznaczenie przedstawia się zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami w UE, a odpady unieszkodliwiane zostają dalej podzielone według 
ich rodzajów. Wyniki poddaje się normalizacji według wewnętrznej powierzchni użytkowej budynku. 
Dodatkowo opcjonalnie można zgłosić dodatkowe źródła odpadów w przypadku zużytego sprzętu 

                                                           
4 Zob.: BIOS, 2011 r. „Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Final Report Task 2” 
[„Zamówienie na usługi dotyczące gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki – SR1. Sprawozdanie końcowe. Zadanie 2.”]. 
Dokument dostępny online.  
5 Średni udział 13% określono w dokumencie pt.: „Best practice guide to improving waste management on construction sites” 
[„Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk na potrzeby udoskonalenia gospodarowania odpadami na placach budowy”], 
opublikowanym przez Resource efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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elektrycznego i elektronicznego, budowli ziemnych i zamówienia nadmiernej ilości materiałów na plac 
budowy. 

 

Rysunek 5. Główne wyniki zgłaszane w ramach wskaźnika 2.2, pomiary odpadów z budowy i rozbiórki – poziom 3 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

Dodatkowe ogólne wytyczne i wyjaśnienia dotyczą głównych funkcji i obowiązków, a także sześciu 
kluczowych pojęć wprowadzonych na liście kontrolnej koncepcji projektu na poziomie 1, a mianowicie: 

 L1.3. Dodatkowe informacje na temat odpowiednich funkcji i obowiązków.  

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Hierarchia postępowania z odpadami w UE i 
europejski wykaz odpadów. 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Rodzaj przedsięwzięcia i wpływ na 
ograniczenia dotyczące odpadów z budowy i rozbiórki. 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Kontrola przed rozbiórką. 
 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: Dobre praktyki budowlane. 
 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: Plany gospodarki odpadami na placach 

budowy. 
 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 6: Koncepcja projektu „Budynki jako banki 

materiałów” (BAMB). 
 

L1.3. Dodatkowe informacje na temat odpowiednich funkcji i obowiązków 

Poniżej przedstawiono krótki opis poszczególnych głównych podmiotów, które odgrywają istotne role 
w kontekście wskaźnika 2.26: 

 Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za identyfikację i klasyfikację odpadów oraz 
wstępne planowanie ich zagospodarowania.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prace rozbiórkowe/demontażowe/renowacyjne 
określone w umowie z właścicielem. Wykonawca powinien przyczynić się do umożliwienia 
identyfikowalności odpadów. Dodatkowo wykonawca może pełnić kluczową funkcję przy 
zapewnieniu opcji odkupu materiałów/produktów budowlanych zamówionych w nadmiarze.  

 Administracja krajowa zwykle odpowiada za przepisy dotyczące odpadów i planowanie 
gospodarki odpadami oraz będzie zobowiązana do gromadzenia danych na temat 
wytworzonych odpadów z budowy i rozbiórki i ich przetwarzania.  

 Organ administracji na szczeblu lokalnym (organ budowlany) wydaje zezwolenia na rozbiórkę 
lub renowację oraz powinien ustanowić mechanizmy gwarantujące (bezpośrednio lub z 
udziałem osób trzecich) przeprowadzenie kontroli odpadów i przestrzeganie wydanych 
zaleceń.  

 Biegły (lub jego zespół) odpowiada za przeprowadzenie kontroli odpadów. Biegły musi być 
wykwalifikowanym ekspertem posiadającym odpowiednią wiedzę na temat materiałów 
budowlanych (w tym materiałów niebezpiecznych), technik budowlanych i historii 
budownictwa. Wykwalifikowany ekspert musi znać techniki rozbiórki, obróbki i przetwarzania 
odpadów oraz (lokalne) rynki.  

 Osoba gospodarująca odpadami jest odpowiedzialna za właściwe gospodarowanie odpadami 
otrzymanymi od posiadacza odpadów lub producenta lub za ich właściwe unieszkodliwienie. 
Osoba gospodarująca odpadami powinna również mieć swój wkład w aspekty 
identyfikowalności odpadów. 

 Osoba gospodarująca odpadami/producent wyrobów może przyczynić się do kontroli 
odpadów, dostarczając rozwiązań lub wymogów dotyczących materiałów i komponentów 
ponownie użytych/pochodzących z recyklingu.  

                                                           
6 Zaczerpnięto ze sprawozdania sporządzonego przez VTT na zlecenie DG GROW w 2016 r.: „Technical and Economic Study with regard to the 
Development of Specific Tools and/or Guidelines for Assessment of Construction and Demolition Waste Streams prior to Demolition or 
Renovation of Buildings and Infrastructures” [„Analiza techniczna i ekonomiczna na potrzeby opracowania konkretnych narzędzi lub wytycznych 
dotyczących oceny strumieni odpadów z budowy i rozbiórki przed rozbiórką lub renowacją budynków i infrastruktury”]. 
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 Projektant/konsultant planujący prace rozbiórkowe lub renowacyjne zazwyczaj na zlecenie 
właściciela nieruchomości przygotowuje dokumentację, którą należy przedstawić organowi 
budowlanemu, aby uzyskać zezwolenie.  

 Projektant/konsultant planujący nowe budynki lub nową infrastrukturę podejmuje decyzje 
(wspólnie z właścicielem nowej nieruchomości) w sprawie zastosowania produktów lub 
materiałów ponownie użytych/pochodzących z recyklingu. Taka osoba może zostać 
zaangażowana przy planowaniu rozbiórki/renowacji w celu określenia i nadzorowania 
wyodrębnienia stosownych produktów i materiałów. Ponadto taka osoba może odgrywać 
istotną rolę, jeżeli chodzi o prawidłowe stosowanie wszelkich zasad BAMB przy projektowaniu 
w zakresie demontażu. 

Ze względu na liczbę zaangażowanych podmiotów zdecydowanie zaleca się określenie przejrzystego 
przepływu pracy oraz odpowiedniego podziału funkcji i obowiązków, szczególnie jeżeli na późniejszym 
etapie zostaną zaangażowani podwykonawcy. Na poniższym schemacie przepływu ukazano interakcje 
między głównymi podmiotami zaangażowanymi w rozbiórkę, renowację i budowę w ramach 
poszczególnych aspektów przedsięwzięcia budowlanego.  

 
Rysunek 6. Przegląd funkcji i obowiązków związanych z gospodarką odpadami z budowy i rozbiórki w kontekście 
przedsięwzięć budowlanych – elementy poziomu 1 oznaczono kolorem pomarańczowym/jasnopomarańczowym 
(dostosowano na podstawie Wytycznych UE z 2018 r. dotyczących kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją 

budynków) 

Zazwyczaj biegły byłby zaangażowany wyłącznie wówczas, gdy wymagana będzie kontrola przed  
rozbiórką. W takich przypadkach wyraźnie widać, że biegły działa niezależnie od przyszłego wykonawcy.  

Kolorem pomarańczowym zaznaczono podmioty odgrywające ważną rolę w dyskusjach na etapie 
projektu koncepcyjnego, który będzie miał wpływ na ewentualne ilości wytwarzanych odpadów z 
budowy i rozbiórki oraz na ich przeznaczenie. Wiedza ekspercka biegłego i projektanta/konsultanta ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby możliwe było określenie odpowiednio ambitnych celów na 
potrzeby ograniczenia odpadów z budowy i rozbiórki oraz ich trwałego składowania.  

Organ budowlany zaznaczono jedynie kolorem jasnopomarańczowym, gdyż organ ten wyznacza 
wyłącznie szerokie granice przedsięwzięcia budowlanego na etapie projektu koncepcyjnego. 
Zaangażowanie organu budowlanego wzrasta na późniejszych etapach, gdy jest już dostępny bardziej 
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szczegółowy projekt i dokonane zostaną oszacowania odpadów z budowy i rozbiórki na poziomie 2 w 
ramach procesu udzielania zezwoleń. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Hierarchia postępowania z odpadami w UE i europejski 
wykaz odpadów 

Przed rozważeniem jakichkolwiek celów lub kluczowych wskaźników efektywności określanych dla 
danego przedsięwzięcia budowlanego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób hierarchię 
postępowania z odpadami w UE (art. 4 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów7) można zastosować w 
przypadku prac budowlanych, renowacyjnych i rozbiórkowych oraz jakie powiązane elementy, 
materiały i odpady mogą wynikać z takich prac:  

 

Rysunek 7. Powiązanie hierarchii postępowania z odpadami w UE z pracami budowlanymi i rozbiórkowymi 

Zespół projektowy powinien również zdawać sobie sprawę z faktu, że dyrektywa ramowa w sprawie 
odpadów zawiera szereg konkretnych odniesień do odpadów z budowy i rozbiórki, oraz ze znaczenia 
tych odniesień przy wyborze sposobu zgłaszania tego rodzaju odpadów: 

 Art. 9 ust. 1 lit. d) dyrektywy ramowej w sprawie odpadów dotyczący środków wprowadzanych 
przez państwa członkowskie w celu zachęcenia do ponownego używania produktów i 
tworzenia systemów promujących naprawę i ponowne użycie odpadów z budowy i rozbiórki. 
Znaczenie z punktu widzenia systemu Level(s) i art. 9 ust. 1 lit. f) dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów na temat środków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu zmniejszenia 
powstawania odpadów z budowy i rozbiórki. Znaczenie z punktu widzenia systemu Level(s): 
Promowanie na poziomie państw członkowskich rynków docelowych dopuszczających 
ponowne użycie elementów, materiałów i odpadów z budowy i rozbiórki. 

 W art. 11 ust. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów dotyczącym środków wprowadzanych 
przez państwa członkowskie w celu przygotowania do ponownego użycia i recykling wyraźnie 
jest mowa o promocji selektywnej rozbiórki, bezpiecznym usuwaniu substancji 
niebezpiecznych w celu ułatwienia ponownego użycia oraz wysokiej jakości recyklingu i 
sortowania odpadów z budowy i rozbiórki na określone frakcje (przynajmniej drewno, frakcje 
mineralne, metal, szkło, tworzywa sztuczne i gips). Znaczenie z punktu widzenia systemu 
Level(s): stosowanie wbudowanej funkcji formularza inwentaryzacji w systemie Level(s) do 
zgłaszania takich konkretnych frakcji. 

 W art. 11 ust. 2 określono cel polegający na osiągnięciu do 2020 r. ponownego 
użycia/recyklingu/odzyskiwania materiałów w przypadku 70% odpadów z budowy i rozbiórki 
innych niż niebezpieczne8. Znaczenie z punktu widzenia systemu Level(s): Logiczny cel 
minimalny na potrzeby zgłaszania w systemie Level(s) na poziomie poszczególnych 
przedsięwzięć byłby zatem przynajmniej taki sam jak ogólny cel UE na rok 2020. Ambitniejsze 

                                                           
7 Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów oznacza dyrektywę 2008/98/WE. 
8 Wyłączając inne niż niebezpieczne odpady z wykopów, których pozycje w europejskim wykazie odpadów zaczynają się od 17 
05. 
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cele mogą dotyczyć wyższego udziału procentowego lub powiązania udziału procentowego z 
szerszym przeznaczaniem do recyclingu i ponownego użycia.  

 Art. 11 ust. 6 stanowi, że przed 2025 r. Komisja rozważy wyznaczenie minimalnych celów 
dotyczących ponownego użycia i recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ich 
poszczególnych frakcji materiałowych. Znaczenie z punktu widzenia systemu Level(s): 
stosowanie wbudowanej funkcji formularza sprawozdawczości w systemie Level(s) do 
zgłaszania poszczególnych frakcji odpadów oraz do zgłaszania przeznaczenia (odsetek 
ponownego użycia, odsetek recyklingu, odsetek odzysku materiałów itp.). 

 Zgodnie z wymogami art. 37 ust. 2 państwa członkowskie zgłaszają ilość odpadów z budowy i 
rozbiórki przeznaczonych do odzysku materiałów oddzielnie od ilości odpadów 
przygotowanych do ponownego użycia lub poddanych recyklingowi. Znaczenie z punktu 
widzenia systemu Level(s): Właściwe organy państw członkowskich powinny przyjmować 
rzeczywiste dane w spójnym formacie z różnych przedsięwzięć, w ramach których planuje się 
stosowanie formularza sprawozdawczości na poziomie 3.  

 Załącznik II stanowi, że odzysk energii zasadniczo oznacza wykorzystanie strumienia odpadów 
głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, a obiekty osiągają zdefiniowany 
poziom efektywności energetycznej. Znaczenie z punktu widzenia systemu Level(s): W 
sprawozdawczości w systemie Level(s) należy wskazać, że żaden strumień odpadów z budowy 
i rozbiórki, który nie posiada wartości opałowej, nie przyczynia się do odzysku energii. 

W ramach wszelkich celów dotyczących odpadów z budowy i rozbiórki należy również uwzględniać 
poszczególne rodzaje odpadów z budowy i rozbiórki, które mogą powstać, zdefiniowane w rozdziale 
17 europejskiego wykazu odpadów9. Stosowne podrozdziały to: 

 17: ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (WŁĄCZNIE Z WYDOBYTĄ ZIEMIĄ Z MIEJSC SKAŻONYCH) 

 17 01: beton, cegły, płyty, ceramika; 

 17 02: drewno, szkło i tworzywa sztuczne; 

 17 03: mieszanki bitumiczne, smoła węglowa i produkty smołowe; 

 17 04: metale (włączając w to ich stopy); 

 17 05: gleba i ziemia (włącznie z glebą i ziemią wydobytą z miejsc skażonych), kamienie i urobek 
z pogłębiania; 

 17 06: materiały izolacyjne i materiały budowlane zawierające azbest; 

 17 08: gipsowe materiały budowlane; 

 17 09: inne odpady z budowy i rozbiórki. 

Do celów oszacowania/zgłoszenia odpadów z budowy i rozbiórki pełny wykaz kodów pozycji (na 
poziomie 6 cyfr) uwzględniono jako oddzielny arkusz kalkulacyjny Excel w formularzu w systemie 
Level(s). Należy zauważyć, że wszystkie pozycje rozpoczynające się cyframi 17 05 odpowiadają 
odpadom z wykopów, a nie odpadom z budowy i rozbiórki. W formularzu inwentaryzacji w systemie 
Level(s) przewidziano jednak możliwość oszacowania i gromadzenia danych dotyczących odpadów z 
wykopów i ich oddzielnego zgłaszania.  

Na liście w formularzu inwentaryzacji w systemie Level(s) widnieją również inne odpowiednie kody 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), który może znajdować się na miejscu 
rozbiórki, na wypadek, gdyby takie strumienie odpadów były istotne w przypadku przedsięwzięć z 
zakresu rozbiórki lub renowacji. 

                                                           
9 Europejski wykaz odpadów określony w decyzji Komisji 2014/955/UE. 
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Obok każdej pozycji w pliku Excel znajduje się adnotacja, czy dane odpady należy uznać za 
niebezpieczne czy za inne niż niebezpieczne10 oraz dalsze określenie, które frakcje odpadów można 
uznać za obojętne11.  

Taka podstawowa znajomość hierarchii postępowania z odpadami i rodzajów występujących strumieni 
odpadów stanowi podstawę wszystkich pozostałych aspektów na poziomie 1 i należy na niej bazować 
przy wyborze wszelkich możliwych celów lub kluczowych wskaźników efektywności przedsięwzięcia.  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Rodzaj przedsięwzięcia i wpływ na ograniczenia 
dotyczące odpadów z budowy i rozbiórki 

Osiągnięcie optymalnego poziomu ponownego użycia, recyclingu i odzysku odpadów z budowy i 
rozbiórki wymaga czasu, przestrzeni, pracy i wiedzy fachowej. Z danym przedsięwzięciem mogą jednak 
wiązać się ograniczenia dotyczące czasu i przestrzeni, wynikające z charakteru samego przedsięwzięcia 
lub z występujących czynników zewnętrznych. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie 
poszczególnych strumieni odpadów (odpady z budowy, odpady z rozbiórki i odpady z wykopów) dla 
kilku różnych rodzajów przedsięwzięć. 

Tabela 1. Wpływ rodzaju i lokalizacji przedsięwzięcia na odpady z budowy i rozbiórki 

 
Odpady z 
budowy (CW) 

Odpady z rozbiórki 
(DW) 

Odpady z wykopów 

Nowa budowa na 
obszarach wiejskich 

Zwykłe poziomy 
(np. 48–135 
kg/m2). 
 

Nieznaczny lub brak. 
Brak obiektów do 
rozbiórki. 
 

Możliwy wysoki poziom ze względu 
na konieczność oczyszczenia i 
wyrównania terenu, podłączenia 
mediów i położenia fundamentów. 
 

Nowa budowa na 
obszarach 
podmiejskich 

Nowa budowa na 
obszarach miejskich 

Jak wyżej, plus wyższe ryzyko 
zanieczyszczenia gleby. 

Rozbiórka i nowa 
budowa na 
dowolnym obszarze. 

Bardzo wysoki poziom 
(np. 664–1 637 kg/m2). 
Kontrola przed 
rozbiórką 
zdecydowanie zalecana 
we wszystkich 
przypadkach. 

Wpływ może być bardzo 
zróżnicowany w zależności od różnic 
między starym a nowym budynkiem 
i od czynników takich jak piwnice i 
parkingi podziemne. 

Renowacje na 
dowolnym obszarze. 

Niskie lub zwykłe poziomy (np. 20–326 
kg/m2), ale mogą być wysokie, w zależności 
od charakteru renowacji. 

Nieznaczny lub brak. Zwykle brak 
obiektów do wykopu. 

Ograniczenia dotyczące przestrzeni: Przedsięwzięcia obejmujące prace rozbiórkowe nie tylko wiążą się 
z wytwarzaniem największych ilości odpadów z budowy i rozbiórki, ale również z występowaniem 
największych ograniczeń dotyczących przestrzeni do magazynowania. W rezultacie podstawowe 
znaczenie ma prawidłowe oszacowanie odpadów z rozbiórki w ramach kontroli przed rozbiórką, co ma 
umożliwić opracowanie solidnego planu gospodarki odpadami uwzględniającego ewentualne czasowe 
składowanie elementów budynków, materiałów i odpadów budowlanych poza miejscem rozbiórki.  

W przypadku znaczących wykopów pochodzące z tych prac odpady (nawet jeżeli mają one zostać 
później ponownie wykorzystane na miejscu budowy) mogą zdominować potencjalną zdolność do 
magazynowania na miejscu, dlatego może okazać się, że konieczne będzie rozważenie magazynowania 
poza miejscem budowy. 

W przypadku dużych przedsięwzięć z zakresu renowacji – mimo że wytwarzane są mniejsze ilości 
odpadów z budowy i rozbiórki niż w przypadku rozbiórki – mogą występować znaczne ograniczenia 
dotyczące przestrzeni, jeżeli budynek musi pozostać w użyciu. 

Ograniczenia dotyczące czasu/pracy: Gdy prowadzone są prace rozbiórkowe, istnieje wiele możliwości 
maksymalizacji ponownego użycia elementów budynku oraz recyclingu lub odzysku materiałów. 

                                                           
10 Zgodnie z zawiadomieniem Komisji dotyczącym wytycznych technicznych w sprawie klasyfikacji odpadów (2018/C 124/01). 
11 Zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (wrzesień 2016 r.). 
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Prawidłowa realizacja takich operacji wymaga jednak czasu na niezbędne konsultacje z ekspertami oraz 
przeprowadzenie szczegółowej kontroli przed rozbiórką i odpowiednich prac poprzedzających 
rozbiórkę (tzn. na dekontaminację, zdjęcie elementów wykończenia, selektywny demontaż i selektywną 
rozbiórkę). 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Kontrola przed rozbiórką 

Jeżeli przedsięwzięcie budowlane wymaga przeprowadzenia rozbiórki lub renowacji, należy zapoznać 
się z odpowiednimi unijnymi wytycznymi12. Poniższy tekst stanowi krótkie podsumowanie 
najważniejszych kwestii, o których należy wiedzieć na etapie projektu koncepcyjnego, tak aby zespół 
uczestniczący w przedsięwzięciu był gotowy do sporządzenia wszelkich sprawozdań na poziomie 2 lub 
3.  

Kontrola przed rozbiórką: 

 Kontrolę tę można przeprowadzić w przypadku każdego przedsięwzięcia z zakresu rozbiórki 
lub renowacji, przy czym jest ona obowiązkowa wyłącznie w przypadku przedsięwzięć powyżej 
określonego progu minimalnego (próg ten jest różny w różnych rejonach UE). 

 Kontrolę tę należy (jeżeli istnieje taki wymóg prawny) ukończyć przed złożeniem wniosku o 
udzielenie zezwolenia na rozbiórkę lub renowację.  

 W ramach kontroli należy zapewnić wszystkie odpowiednie dokumenty wymagane do złożenia 
wniosku o udzielenie zezwolenia. 

 W wyniku kontroli – po przeprowadzeniu badania źródeł wtórnych i badania w terenie – należy 
zlokalizować i zidentyfikować elementy i materiały konstrukcyjne starego budynku/starej 
infrastruktury, szczególnie materiały niebezpieczne, i na podstawie tych informacji stworzyć 
wykaz (na którego potrzeby przewidziano wspólny formularz w systemie Level(s)).  

 Po przeprowadzeniu kontroli przedstawia się rekomendacje dotyczące bezpiecznego i 
ekologicznie racjonalnego sposobu usunięcia tychże materiałów tak, aby w jak najmniejszym 
stopniu wpłynąć na jakość techniczną przyszłego ponownego użycia, recyklingu lub odzysku. 

 Kontrola skutkuje zaleceniem końcowego rynku docelowego dla każdego oddzielnego 
elementu, materiału lub odpadu (tj. ponowne użycie, recykling, odzysk lub unieszkodliwienie) 
na podstawie lokalnej i regionalnej wiedzy. 

Jeżeli kontrolę przed rozbiórką przeprowadza niezależny wykwalifikowany biegły (lub zespół biegłych) 
nawet przed wydaniem zaproszenia do składania ofert dotyczących prac rozbiórkowych lub 
renowacyjnych, kontrola będzie stanowić podstawę do oszacowania kosztów w ramach ofert 
składanych przez poszczególnych oferentów.  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: Dobre praktyki budowlane 

Te same zasady, które dotyczą czynności wykonywanych w przypadku odpadów z rozbiórki 
powstających na miejscu rozbiórki (tj. identyfikacja rodzaju i rozważenie możliwości 
przetwarzania/unieszkodliwienia), można stosować w odniesieniu do odpadów z budowy. Wykonawca 
może dokładnie określić, jakie rodzaje odpadów z budowy powstaną, ponieważ będą one wytwarzane 
z tych samych elementów budynków oraz materiałów i produktów budowlanych, które musi zakupić.  

Niektóre decyzje można podjąć na wczesnych etapach planowania, dzięki czemu można przede 
wszystkim ograniczyć wytwarzanie odpadów z budowy lub zapobiec ich wytwarzaniu. Na przykład:  

 większe wykorzystanie zasad projektowania modułowego opartego na elementach 
prefabrykowanych; 

                                                           
12 KE, 2018 r. Wytyczne dotyczące kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją budynków. Gospodarowanie odpadami z 
budowy i rozbiórki w UE. Maj 2018 r., s. 37. 
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 włączenie specjalisty ds. odpadów do zespołu uczestniczącego w przedsięwzięciu w celu 
opracowania programu szkoleń wprowadzających i dalszych szkoleń w odniesieniu do 
przedsięwzięcia (w związku z planem gospodarki odpadami); 

 zapewnienie szkoleń na miejscu dla wykonawców i podwykonawców; 

 zaplanowanie regularnych spotkań w celu monitorowania i oceny postępów dotyczących 
odpadów na placu budowy organizowanych w fazie realizacji przedsięwzięcia; 

 ograniczenie ryzyka uszkodzenia dostarczanych materiałów poprzez ograniczenie czasu, jaki 
materiały leżą luzem na miejscu (tj. stosowanie programu dostaw „dokładnie na czas” 
dostosowanego do etapów realizacji przedsięwzięcia budowlanego) lub są wystawione na 
działanie warunków pogodowych (tj. magazynowanie pod przykryciem na miejscu);  

 rozważenie ewentualnych sposobów zachęcenia wykonawcy do zminimalizowania ilości 
materiałów zamówionych w nadmiarze (np. w drodze konkretnych kluczowych wskaźników 
efektywności i klauzul umownych). 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: Plany gospodarki odpadami  

Przed udzieleniem zezwolenia na realizację przedsięwzięcia z zakresu budowy, renowacji lub rozbiórki 
konieczne będzie przedstawienie wstępnego planu gospodarki odpadami. W przypadku przedsięwzięć 
z zakresu rozbiórki i dużych przedsięwzięć z zakresu renowacji przedstawienie wstępnego planu 
gospodarki odpadami będzie ściśle związane z kontrolą przed rozbiórką. W uproszczeniu: w kontroli 
przed rozbiórką główny nacisk kładzie się na produkty („co?”), a w planie gospodarki odpadami na 
proces („w jaki sposób?”). Dobry plan gospodarki odpadami zawiera informacje:  

 o tym, w jaki sposób będą realizowane różne etapy rozbiórki, 

 kto będzie je realizował, 

 jakie materiały zostaną posegregowane wybiórczo u źródła,  

 gdzie i w jaki sposób zostaną przetransportowane,  

 jakie będą przybliżone koszty unieszkodliwienia na tonę (np. opłaty za składowanie odpadów 
i podatki), koszty przetwarzania (np. EUR na tonę kruszonego i wysokiej klasy betonu) i 
unikniętych kosztów materiałów (np. EUR na tonę kruszywa naturalnego do wypełniania 
wykopów), 

 jakie będzie ostateczne przeznaczenie każdego strumienia odpadów i jakie zostaną podjęte 
dalsze działania. 

Ostateczne przeznaczenie strumieni odpadów będzie zależało od dostępnych w regionie obiektów i 
sprzętu do przetwarzania, na co z kolei będą miały wpływ krajowe i regionalne plany gospodarki 
odpadami ustanowione przez właściwe organy państw członkowskich. Sporządzanie takich 
krajowych/regionalnych planów gospodarki odpadami stanowi wymóg określony w art. 28 dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE). Zapoznanie się z odpowiednim krajowym/regionalnym 
planem gospodarki odpadami i konsultacje z odpowiednim właściwym organem stanowią zatem 
logiczny punkt wyjścia umożliwiający zrozumienie, jakie warianty będą prawdopodobnie dostępne w 
przypadku strumieni odpadów. 

W planie gospodarki odpadami w ramach danego przedsięwzięcia należy zidentyfikować kwestie 
związane z bezpieczeństwem, ochroną i środowiskiem oraz określić sposób zajmowania się tymi 
kwestiami. W planie należy przynajmniej uwzględnić rozróżnienie między sposobem postępowania z 
odpadami niebezpiecznymi a sposobem postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne. Najlepiej 
byłoby, aby w planie gospodarki odpadami przewidziano środki selektywnej zbiórki dla poszczególnych 
rodzajów odpadów z budowy i rozbiórki i odpadów z wykopów w zależności od planowanych wariantów 
przetwarzania. Główne warianty przetwarzania to: 

 oczyszczanie do ponownego użycia (np. zanieczyszczona gleba), 

 ponowne użycie (np. stal konstrukcyjna, blachy metalowe, cegły i dachówki), 
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 recykling w celu takiego samego zastosowania (np. metale, papier, szkło, asfalt), 

 recykling/odzysk materiałów w celu innego zastosowania (np. cegły na kruszywo, drewno na 
płyty wiórkowe), 

 odzysk energii (np. drewno, tworzywa sztuczne, niektóre materiały izolacyjne), 

 unieszkodliwianie (np. składowanie lub zniszczenie termiczne bez odzysku energii). 

Należy opisać środki stosowane w celu ograniczenia wpływu na środowisko w trakcie prac, w toku 
których wytwarzane są odpady, oraz magazynowania i transportu odpadów (np. uwzględniając 
wymywanie i pył). W planie należy wskazać sposób gospodarowania zarówno odpadami 
niebezpiecznymi, jak i odpadami innymi niż niebezpieczne. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 6: Zasady projektu „Budynki jako banki materiałów” 
(projekt BAMB) 

Wartość budynków tradycyjnie określa się na podstawie ich powierzchni użytkowej, lokalizacji i 
gruntów, na których się znajdują, cech architektonicznych oraz ich możliwych zastosowań. Część 
wartości końcowej budynku wynika jednak również z komponentów i materiałów, z których jest on 
wykonany. Ta trwała wartość (często postrzegana wyłącznie jako przyszły koszt rozbiórki i 
unieszkodliwienia) podlega maksymalizacji, jeżeli komponenty i materiały można odpowiednio 
odzyskać na koniec życia budynku w celu ich ponownego użycia. 

Koncepcja BAMB ma znaczenie w przypadku wszystkich budynków, lecz w szczególności można ją 
uwzględniać na etapie projektowania nowych budynków lub przy definiowaniu głównych prac 
renowacyjnych. Dzięki doborowi elementów i komponentów, które można zdemontować, oraz dzięki 
zapewnieniu wyraźnych instrukcji dotyczących ich prawidłowego demontażu w paszportach 
materiałów budowlanych maksymalnie zwiększa się możliwość ponownego użycia takich materiałów 
lub elementów. Poziom informacji w przypadku każdego wyrobu może obejmować cechy wyrobu, 
możliwości jego ponownego użycia/recyklingu oraz wizualne przedstawienie elementu budynku lub 
materiału budowlanego. Zasada ta może również stanowić podstawę obiegu zamkniętego całego 
budynku. 

 
Rysunek 8. Przykładowy paszport materiału budowlanego (po lewej) i sposób wykorzystania tych informacji w 

odniesieniu do całego budynku. 

Źródło: Projekt BAMB (2019)13. 

Aby odpowiednio zastosować te zasady BAMB, na etapie projektu koncepcyjnego niezbędny jest wkład 
architektów lub konsultantów posiadających wiedzę ekspercką na temat tych zasad i na temat 
dostępności materiałów i elementów, w odniesieniu do których sporządzono paszporty typu BAMB. 

                                                           
13 Aby uzyskać dalsze informacje, zob. strona internetowa BAMB: https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-
publications  

https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
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Podejście BAMB stanowi uzupełnienie modelu informacji dotyczących budynku (BIM, ang. Building 
Information Modelling) i można je uwzględnić w modelu budynku i powiązanej dokumentacji. 

Formularz inwentaryzacji w systemie Level(s) dla wskaźnika 2.2 stosowany na poziomie 2 i 3 określono 
w celu oszacowania i rejestracji odpadów z rozbiórki wytwarzanych w ramach przedsięwzięć z zakresu 
rozbiórki starych budynków. Dokładnie ten sam format można jednak stosować w odniesieniu do 
hipotetycznych przyszłych rozbiórek nowych budynków w przyszłości (tj. moduł D cyklu życia budynku).  
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Dotyczące stosowania poziomu 2 

W tej części przedstawiono dodatkowe ogólne wytyczne i wyjaśnienia dotyczące następujących punktów: 

 L2.2. Ogólne wytyczne na temat instrukcji dotyczących prac rozbiórkowych  

 L2.2. Krok 1: Dalsze informacje na temat badania źródeł wtórnych 

 L2.2. Krok 2: Dalsze informacje na temat badania w terenie  

 L2.2. Krok 4a: Dalsze informacje na temat wypełniania formularza inwentaryzacji odpadów z rozbiórki 
w systemie Level(s) 

 L2.2. Krok 4b: Dodatkowe funkcje w formularzu inwentaryzacji odpadów z rozbiórki w systemie 
Level(s) 

 L2.3. Kto jest zaangażowany i kiedy? 

 L2.4. Krok 1: Zakres BoM na potrzeby prac budowlanych 

 L2.4. Krok 3: Wprowadzenie danych do celów szacunkowej inwentaryzacji odpadów z budowy w 
systemie Level(s) 

 L2.4. Krok 4: Określenie charakteru odpadów uwzględnionych w pozycjach w systemie Level(s) do 
celów szacunkowej inwentaryzacji odpadów z budowy 

 L2.5. Krok 5: Rozważenie możliwości ponownego użycia, recyclingu i odzysku poszczególnych frakcji 
odpadów 

 L2.4. Krok 6: Dalsze rozważania dotyczące wstępnego planu gospodarki odpadami 
 

L2.2. Ogólne wytyczne na temat instrukcji dotyczących prac rozbiórkowych 

Istotne kwestie ogólne, które należy mieć na uwadze: Potencjał ponownego użycia lub recyklingu można znacznie 
zwiększyć, jeśli wcześniej podczas oceny materiałów i elementów budowlanych obecnych w budynku 
przeznaczonym do rozbiórki lub remontu poświęci się czas na konsultacje z ekspertami i przedstawicielami 
podmiotów działających na odpowiednich rynkach końcowych. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy w pełni 
uwzględnić następujące działania: 

 Identyfikacja elementów przeznaczonych do ponownego użycia na miejscu: badanie wzrokowe elementów, 
które można ponownie użyć na miejscu. Wymaga to aktywnego zaangażowania właściciela nowego 
budynku i ewentualnie organów odpowiedzialnych za planowanie, jeśli konstrukcja starego budynku 
posiada interesujące elementy historyczne (np. fasady). Wszelkie elementy przeznaczone do ponownego 
użycia poza miejscem rozbiórki będą podlegały opisanym poniżej działaniom dokonywanych w ramach 
zdejmowania elementów wykończenia.  

 Dekontaminacja: selektywne usuwanie materiałów niebezpiecznych w celu zapobieżenia skażeniu innych 
strumieni odpadów, które w przeciwnym razie byłyby obojętne lub zaliczałyby się do innych niż 
niebezpieczne. Segregacja niektórych materiałów niebezpiecznych u źródła może być obowiązkowa i 
wymagać specjalnych procedur postępowania, w zależności od przepisów krajowych. 

 Zdejmowanie elementów wykończenia: selektywne usuwanie, przy użyciu podstawowych technik, 
materiałów (np. okablowania) lub elementów (np. marmurowy kominek) o wyższej wartości w ramach 
czystych strumieni w celu ich ponownego użycia poza miejscem rozbiórki, ograniczające ilość wytwarzanych 
odpadów i zapobiegające całkowitej utracie ich wartości dodanej w zmieszanych strumieniach odpadów. 

 Demontaż: nieniszczące rozebranie budynku lub konstrukcji na materiały składowe (np. płyty gipsowe) lub 
elementy (np. okna i ramy). Działanie to może mieć na celu fizyczne odzyskanie elementów 
zidentyfikowanych jako przeznaczone do ponownego użycia na miejscu rozbiórki lub poza nim. Demontaż 
może wymagać specjalnego sprzętu lub technik (np. konstrukcje z betonu strunowego). 

 Selektywna rozbiórka: uszeregowanie działań w ramach rozbiórki w celu zmaksymalizowania potencjału 
recyklingu i odzysku odpadów z rozbiórki w kolejnych operacjach sortowania (np. usunięcie dachu w 
pierwszej kolejności w celu optymalnego odzyskania dachówek łupkowych przeznaczonych do 
rozdrobnienia na kruszywo łupkowe).  
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Należy zauważyć, że zależeć to będzie również od lokalnego rynku oraz odpowiednich wymogów technicznych i 
jakościowych dotyczących odpadów z rozbiórki, które to wymogi mogą stanowić poważną barierę rynkową, jeśli 
segregacja odpadów jest niewystarczająca.  

 

L2.2. Krok 1: Dalsze informacje na temat badania źródeł wtórnych 

W sytuacji idealnej dostępne są oryginalne dokumenty projektowe, takie jak plany architektoniczne i rysunki 
techniczne. Jeśli nie są dostępne, pomocne mogą być ogólne informacje na temat wieku budynku, rodzaju użytych 
materiałów i zastosowanych technik budowlanych.  

Dokumentacja dotycząca historii użytkowania lub dostęp do poprzednich użytkowników budynku mogą dostarczyć 
wskazówek na temat możliwej obecności substancji niebezpiecznych (np. budowa w czasach, gdy powszechnie 
stosowano uszczelniacze zawierające PCB) i materiałów niebezpiecznych (np. renowacja w czasach powszechnego 
stosowania azbestu) lub skażenia gleby (np. wcześniejsza działalność przemysłowa na danym terenie lub w okolicy). 

 

L2.2. Krok 2: Dalsze informacje na temat badania w terenie 

Badanie powinno być dostosowane do danego budynku, ale zazwyczaj powinno obejmować następujące główne 
etapy: 

 wizyta na miejscu i ogólna analiza budynku (sprawdzenie, czego dowiedziano się w trakcie badania źródeł 
wtórnych); 

 ogólna kontrola i inwentaryzacja. Ogólna kontrola i inwentaryzacja ma na celu określenie (dla każdej części 
budynku), z jakich materiałów wykonano budynek. oraz zebranie informacji niezbędnych do ich 
identyfikacji, oceny ilościowej i lokalizacji materiałów w budynku; 

 szczegółowa kontrola i inwentaryzacja. Poszczególne pomieszczenia poddaje się szczegółowej 
inwentaryzacji (pokrycia podłogowe, jednostki oświetleniowe, ściany wewnętrzne, sufity podwieszane itd.); 

 pobieranie i analiza próbek (nie wszystkie materiały można zidentyfikować wzrokowo, dlatego z 
materiałów, co do których istnieją podejrzenia, należy pobrać próbki i poddać je analizie). 

 

L2.2. Krok 4a: Dalsze informacje na temat wypełniania formularza inwentaryzacji odpadów z rozbiórki w 
systemie Level(s) 

Poniżej przedstawiono szereg zrzutów ekranu z arkusza wykazu/szacunków odpadów z rozbiórki – poziom 2 
zawartego w formularzu inwentaryzacji systemu Level(s) w formacie Excel, aby użytkownicy wiedzieli, jak powinni 
go wypełnić. W odniesieniu do każdej pozycji w ramach inwentaryzacji przed rozbiórką można wprowadzić do 12 
informacji. Na poniższym zrzucie ekranu widać pierwsze osiem kolumn. 
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Rysunek 9. Zrzut ekranu przedstawiający pierwsze osiem kolumn (z 12) zawierających dane wejściowe do celów inwentaryzacji 
przed rozbiórką. 

W nagłówku każdej kolumny osadzono komentarz, który zawiera szczegółowe instrukcje na temat rodzaju 
informacji, które można wprowadzić, i ich powiązań z innymi kolumnami. Na powyższym rysunku przedstawiono 
przykładowy wiersz po wprowadzeniu danych. Wpis dotyczy lamp, które należy usunąć oddzielnie na etapie 
dekontaminacji, ponieważ mogą zawierać rtęć i w związku z tym skażać inne odpady z rozbiórki. Po sprawdzeniu 
kodów z europejskiego wykazu odpadów podanych w innej zakładce arkusza (zatytułowanej „Informacje o wykazie 
odpadów – poziom 1”) jest jasne, że lampy te stanowią przykład WEEE i należy im przypisać kod „20 01 21*” (należy 
go wybrać z listy rozwijanej w kolumnie D). Kod ten oznacza, że jest to odpad niebezpieczny (należy wybrać z listy 
rozwijanej w kolumnie C). W trakcie badania w terenie stwierdzono, że lampy te znajdują się w całym budynku 
(kolumna E) i policzono łącznie 65 sztuk (kolumna F). Kilka lamp zdjęto i ustalono, że średnia waga jednej lampy 
wynosi 750 g (kolumna G). Pomnożenie kolumn F i G przez siebie daje wynik w kolumnie H. 

Poniżej przedstawiono cztery ostatnie kolumny dotyczące kontroli przed rozbiórką. W nagłówku każdej kolumny 
osadzono komentarz.  
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Rysunek 10. Zrzut ekranu przedstawiający ostatnie 4 kolumny (z 12) zawierające dane wejściowe do celów inwentaryzacji przed 
rozbiórką. 

Kolumny I i J zawierają to samo menu rozwijane. Pełna lista opcji dla kolumn I i J jest następująca: 

 

Rysunek 11. Zrzut ekranu przedstawiający zdefiniowaną z góry listę rozwijaną pozycji w kolumnach I i J. 
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Dla jasności, w przypadku wykopywania zanieczyszczonej gleby w ramach przedsięwzięć rozbiórkowych (ściśle rzecz 
biorąc, w rezultacie powstałyby raczej odpady z wykopów niż odpady z rozbiórki), jeśli zanieczyszczona gleba 
zostanie poddana remediacji, można ją uznać za poddaną recyklingowi na miejscu rozbiórki (jeśli remediacja odbywa 
się in-situ) lub poza miejscem rozbiórki (jeśli remediacja odbywa się ex-situ).  

W kolumnie I należy wybrać najlepsze możliwe przeznaczenie (tj. znajdujące się najwyżej w hierarchii postępowania 
z odpadami) danego elementu, odpadów z rozbiórki, odpadów z wykopów lub WEEE. W kolumnie J wskazuje się 
prawdopodobne przeznaczenie w oparciu o wiedzę o lokalnych/regionalnych rynkach końcowych i ograniczeniach 
dotyczących przedsięwzięcia. Po zsumowaniu wszystkich pozycji, wszelkie różnice między „najlepszym” i 
„prawdopodobnym” przeznaczeniem odpadów z rozbiórki można porównać obok siebie na automatycznie 
wygenerowanym wykresie w arkuszu kalkulacyjnym (są to dodatkowe dane wyjściowe, niestanowiące części 
podstawowego formatu sprawozdawczości systemu Level(s)).  

 

Rysunek 12. Automatycznie wygenerowane porównanie „najlepszego możliwego” i „prawdopodobnego” przeznaczenia 
dotyczące oszacowań poziomu 2 dla odpadów z rozbiórki (uwaga: nie jest to część podstawowego formatu sprawozdawczości 

systemu Level(s). 

Dwie ostatnie kolumny (K i L) odnoszą się do szczegółowych komentarzy, uwag, ostrzeżeń i dodatkowych informacji, 
w których przypadku dosłowne wpisanie lub wklejenie byłyby niepraktyczne, ale które można wstawić jako osadzony 
komentarz do odpowiednich komórek lub po prostu jako link do bardziej szczegółowych informacji zamieszczonych 
w innym miejscu w internecie. Na przykład w kolumnie K można umieścić wpis „zob. sekcja 4.1 planu bezpieczeństwa 
i higieny pracy”. 

 

L2.2. Krok 4b: Dodatkowe funkcje w formularzu inwentaryzacji odpadów z rozbiórki w systemie Level(s) 

Warto również wspomnieć o kilku innych dodatkowych cechach formularza inwentaryzacji w systemie Level(s) 
dotyczącego przedsięwzięć rozbiórkowych.  

Dalszy podział rodzajów przeznaczenia według określonych podrozdziałów klasyfikacji odpadów z budowy i rozbiórki 
(np. beton, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, itp.): 
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Rysunek 13. Automatycznie generowane sumy różnych frakcji odpadów (zob. kolumny S–AB) dla szacunków dotyczących 
odpadów z rozbiórki na poziomie 2 (uwaga: nie jest to część podstawowego formatu sprawozdawczości systemu Level(s). 

Każda pozycja w wykazie odpadów z rozbiórki musi mieć przypisany kod europejskiego wykazu odpadów. Jeżeli 
mamy do czynienia ze złożonymi elementami wykonanymi z wielu materiałów, należy użyć jednego z kodów 17 09, 
jeżeli na pewno nie jest to WEEE. Każdy kod europejskiego wykazu odpadów zawiera informacje na temat 
właściwości frakcji materiału/odpadów (np. że jest obojętna, zapotrzebowanie na recykling, potencjał odzysku 
energii), więc dobrze jest zbierać je oddzielnie i sprawdzać, jak przeznaczenie poszczególnych odpadów łącznie 
przedstawia się w porównaniu z innymi strumieniami odpadów o innych właściwościach. Taki podział pozwala 
użytkownikom określić również cele dotyczące konkretnych materiałów w ramach przedsięwzięć. 

Oszacowanie kosztu bazowego unieszkodliwienia 100% odpadów na składowisku: 

 

Rysunek 14. Opcjonalne podstawowe oszacowania kosztów składowania z uwzględnieniem oszacowań odpadów z rozbiórki na 
poziomie 2. 
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Koszty składowania mogą być znaczne, szczególnie w krajach, w których nałożono podatki od składowania odpadów 
i w których pojemność składowisk jest ograniczona, w szczególności w przypadku składowisk odpadów 
niebezpiecznych. W przypadkach, w których recykling lub przygotowanie do ponownego użycia może pociągać za 
sobą koszty netto, uniknięte koszty składowania należy również uwzględnić w obliczeniach dotyczących kosztów 
rzeczywistych. 

Oddzielna sprawozdawczość dotycząca WEEE oraz odpadów z wykopów: 

 

Rysunek 15. Automatycznie generowane sumy WEEE i odpadów z wykopów dla szacunków dotyczących odpadów z rozbiórki na 
poziomie 2 (uwaga: nie jest to część podstawowego formatu sprawozdawczości systemu Level(s). 

W ramach sprawozdawczości dotyczącej WEEE można uzyskać bardzo różne rezultaty w zależności od charakteru i 
historii użytkowania budynku przeznaczonego do wyburzenia lub remontu. Możliwe są tylko dwa rodzaje 
przeznaczenia – ponowne użycie/modernizacja lub przewiezienie do zakładu przetwarzania WEEE. Uwzględniono tu 
możliwość zgłoszenia WEEE, ale należy ją traktować jako czysto fakultatywną, ponieważ odpowiednie kody w 
europejskim wykazie odpadów znajdują się w innych rozdziałach niż te dotyczące odpadów z rozbiórki. Jeżeli WEEE 
ma zostać zgłoszony, ważne jest, aby zostało to zrobione prawidłowo. W takiej sytuacji nie należy zaliczać kabli w 
całej infrastrukturze budynku do WEEE (odpowiadają one kodom odpadów z budowy i rozbiórki 17 04 10* lub 17 04 
11). Podobnie nie należy w takiej sytuacji zaliczać do WEEE żadnych innych części stałych instalacji elektrycznych w 
budynku (zgodnie z art. 2), 

Oddzielne zgłoszenie odpadów z wykopów jest godne uwagi, ponieważ liczba ta może, w zależności od charakteru 
przedsięwzięcia, być znacznie wyższa niż w przypadku odpadów z budowy i rozbiórki. Mimo że do odpadów z 
wykopów przypisano określone kody pozycji w rozdziale 17 europejskiego wykazu odpadów (tj. 17 05 XX), zasadniczo 
łatwo poddaje się je ponownemu użyciu lub recyklingowi. W związku z tym nie należy sprawozdawczości na ich temat 
mieszać ze sprawozdawczością dotyczącą strumieni innych odpadów z rozbiórki, które trudniej poddać ponownemu 
użyciu lub recyklingowi, ponieważ mogłoby to zniekształcić ogólne wyniki.  

 

L2.3. Kto jest zaangażowany i kiedy? 

Na poniższym schemacie przepływu pokazano interakcje między głównymi podmiotami zaangażowanymi w 
rozbiórkę, renowację i budowę w ramach poszczególnych aspektów przedsięwzięcia budowlanego – główne aspekty 
przedsięwzięcia i uczestników na poziomie 2 zaznaczono kolorem pomarańczowym lub jasnopomarańczowym.  
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Rysunek 16. Przegląd funkcji i obowiązków związanych z gospodarką odpadami z budowy i rozbiórki w kontekście przedsięwzięć 
budowlanych – elementy poziomu 2 oznaczono kolorem pomarańczowym/jasnopomarańczowym (dostosowano na podstawie 

Wytycznych UE z 2018 r. dotyczących kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją budynków) 

W przeciwieństwie do poziomu 1 wszystkie główne podmioty na poziomie 2 są do pewnego stopnia zaangażowane. 
Przeprowadzenie kontroli przed rozbiórką należy zlecić niezależnemu biegłemu (lub zespołowi biegłych) 
wyspecjalizowanemu w dziedzinie rozbiórki. Zlecenie to powinno się odbyć w ramach procesu odrębnego od 
faktycznych prac rozbiórkowych. Biegły musi złożyć sprawozdanie właścicielowi budynku oraz (fakultatywnie) 
architektowi/konsultantowi. Biegły jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby kontrola przed rozbiórką spełniała 
wszelkie istotne wymagania określone przez organy budowlane w odniesieniu do udzielenia zezwolenia na 
rozbiórkę. Kontrola przed rozbiórką stanowi również podstawę zobowiązań umownych wykonawcy. 

Kontrola przed rozbiórką stanowi podstawę do opracowania wstępnego planu gospodarki odpadami, w którym 
osoba gospodarująca odpadami zamieszcza dane wejściowe na temat możliwości dotyczących składowania, 
przetwarzania i rynków końcowych w regionie. Producenci wyrobów mogą również wpłynąć na kształt wstępnego 
planu gospodarki odpadami w odniesieniu do jakości lub wymagań technicznych dotyczących różnych procesów 
recyklingu i odzysku materiałów. Każdy element lub materiał zidentyfikowany podczas kontroli przed rozbiórką 
należy potraktować w następujący sposób. 
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Rysunek 17. Proces decyzyjny przy formułowaniu zaleceń dotyczących inwentaryzacji i zarządzania przez rozbiórką 
(dostosowano na podstawie Wytycznych UE z 2018 r.)14 

 

Po uzyskaniu zezwolenia wybrany wykonawca rozpocznie od kontroli przed rozbiórką i wstępnego planu gospodarki 
odpadami, a następnie dokona również własnej oceny. Wszelkie istotne różnice zidentyfikowane na tym etapie (np. 
dodatkowe materiały niebezpieczne) należy jak najszybciej zakomunikować właścicielowi budynku i konsultantowi.  

Bardzo podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przedsięwzięć budowlanych, przy czym główne różnice polegają 
na tym, że udział biegłego raczej nie będzie konieczny. Zamiast tego kosztorysant sporządza szacunkowe zestawienie 
podstawowych materiałów i pewien odsetek odpadów szacuje się na tej podstawie. Stosuje się tu ogólne zasady 
oparte na wcześniejszych doświadczeniach z podobnymi materiałami/wyrobami i przedsięwzięciami budowlanymi. 
Średnio 13% zamówionych surowców wyrzuca się jako niewykorzystane15. 

 

L2.4. Krok 1: Zakres BoM na potrzeby prac budowlanych 

BoM jest na początku przybliżonym oszacowaniem i staje się bardziej szczegółowe w miarę rozwoju i zaawansowania 
projektu budowlanego. Na poziomie 2 możliwa jest sytuacja, w której BoM dotyczące szeregu powyższych aspektów 
nie będzie dokładnie znane. Użytkownicy powinni zatem określić zakres BoM, wskazując, których z powyższych 
aspektów dotyczą pozycje w ramach szacunkowej inwentaryzacji odpadów z budowy,  

                                                           
14 Wytyczne dotyczące kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją budynków. Gospodarowanie odpadami z budowy i rozbiórki w UE. Maj 
2018 r. 
15 „Best practice guide to improving waste management on construction sites” [„Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk na potrzeby 
udoskonalenia gospodarowania odpadami na placach budowy”]. Resource efficient Scotland. 
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Jest również możliwe, że użytkownicy zgłaszają BoQ w ramach wskaźnika 2.1. W takich przypadkach, w odniesieniu 
do wszelkich szacunków dotyczących odpadów z budowy i rozbiórki na poziomie 2 w ramach wskaźnika 2.2 należy 
użyć takiego samego zakresu BoM. Sugerowany zakres BoQ w ramach wskaźnika 2.1 jest następujący: 

 

Tabela 2. Hierarchiczne ramy dotyczące zgłaszania przedmiaru robót i zestawiania materiałów w ramach wskaźnika 2.1. 

Kategorie 
1. rzędu 

Kategorie 2. rzędu 
Kategorie 3. rzędu 

Powłoka 
budynku 

Fundamenty (podziemna część 
konstrukcji) (i) Pale; (ii) Kondygnacje podziemne; (iii) Ściany oporowe 

Szkielet nośny 
(i) Szkielet (belki, słupy i płyty); (ii) Górne stropy; (iii) Ściany zewnętrzne; (iv) 
Balkony 

Elementy nienośne 
(i) Płyta parteru; (ii) Ściany wewnętrzne; (iii) Ściany działowe i drzwi; (iv) 
Schody i pochylnie 

Fasady 
(i) Zewnętrzne systemy ścian; (ii) Okładziny i konstrukcje zacieniające; (iii) 
Otwory w elewacji (w tym okna i drzwi zewnętrzne); (iv) Zewnętrzne farby, 
powłoki i tynki 

Dach (i) Konstrukcja; (ii) Uszczelnianie 

Parkingi 
(i) Naziemne i podziemne (znajdujące się na terenie wokół budynku i 
służące użytkownikom budynku) 

Trzon 

Armatura i wyposażenie 
(i) Armatura sanitarna; (ii) Szafki, szafy i powierzchnie robocze (jeżeli są 
zapewnione w nieruchomości mieszkalnej); (iii) Sufity; (iv) Wykończenia 
ścian i sufitów; (v) Pokrycia i wykończenia podłogowe 

Wbudowany system 
oświetlenia (i) Oprawy oświetleniowe; (ii) Systemy kontroli i czujniki 

System energetyczny 
(i) Instalacja grzewcza i system dystrybucji ciepła; (ii) Instalacja chłodząca i 
układ chłodzenia; (iii) System wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej 

System wentylacyjny (i) Centrale klimatyzacyjne; (ii) Kanały i system dystrybucji 

Instalacje sanitarne 
(i) System rozprowadzania wody zimnej; (ii) System rozprowadzania wody 
gorącej; (iii) Systemy oczyszczania ścieków; (iv) System odwadniania 

Inne systemy 
(i) Windy i schody ruchome; (ii) Systemy gaśnicze; (iii) Systemy komunikacji 
i bezpieczeństwa; (iv) Instalacje telekomunikacyjne i przesyłu danych 

Roboty 
zewnętrzne 

Media (i) Przyłącza i przebudowa sieci; (ii) Podstacje i sprzęt 

Architektura krajobrazu 
(i) Chodniki i inne powierzchnie utwardzone; (ii) Ogrodzenia, barierki i 
mury; (iii) System odwadniania 

Dopasowanie zakresu do szacunków BoM zapewnia: 

 lepszą porównywalność z innymi przedsięwzięciami oraz  

 porównanie szacunków poziomu 2 z rzeczywistymi danymi poziomu 3 dla tego samego przedsięwzięcia. 

Największa masa materiałów będzie zwykle związana z elementami „powłoki”, dlatego użytkownicy powinni zawsze 
dołożyć starań, aby podać więcej informacji szczegółowych w tym zakresie. Elementy powłoki muszą być starannie 
przemyślane i uzgodnione na etapie projektowania; istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że ulegną zmianie, w 
przeciwieństwie na przykład do wyposażenia i umeblowania, które mogą zostać zmienione z dnia na dzień, jeśli klient 
podejmie taką decyzję.  
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L2.4. Krok 3: Wprowadzenie danych do celów szacunkowej inwentaryzacji odpadów z budowy w systemie 
Level(s) 

Łącznie dostępnych jest 19 kolumn, do których można wprowadzić dane dla każdej pozycji na potrzeby szacunkowej 
inwentaryzacji odpadów z budowy. Pierwsze 10 kolumn dotyczy bezpośrednich szacunków ilości odpadów z budowy 
oraz, w razie potrzeby, materiałów zamówionych w nadmiarze. Tylko sześć z tych kolumn wymaga wprowadzenia 
konkretnych danych wejściowych. 

Kolejne trzy kolumny dotyczą kosztów materiałów i wymagają wprowadzenia danych tylko do jednej kolumny, jeśli 
koszty mają być brane pod uwagę. Dane dotyczące kosztów są czysto opcjonalne.  

Kolejne dwie kolumny dotyczą odpowiedniego kodu z europejskiego wykazu odpadów oraz tego, czy dany odpad 
należy uznać za obojętny, inny niż niebezpieczny czy niebezpieczny.  

Ostatnie cztery kolumny dotyczą oczekiwanego losu odpadów, a w szczególności najlepszego i prawdopodobnego 
przeznaczenia odpadów z budowy i materiałów zamówionych w nadmiarze. Jeżeli nie przygotowuje się szacunków 
ilości materiałów zamówionych w nadmiarze, wybranie opcji w dwóch ostatnich kolumnach nie będzie konieczne. 

Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiono poszczególne kolumny wraz z komentarzami osadzonymi na górze 
każdej kolumny. 

 

Rysunek 18. Zrzut ekranu przedstawiający pierwsze 10 kolumn (z 19) zawierających dane wejściowe do celów szacunkowej 
inwentaryzacji odpadów z budowy z uwzględnieniem nadmiernego zamówienia. 

Przedstawiona przykładowa pozycja (beton lany na fundamenty) dotyczy stosunkowo złożonego materiału, w 
którego przypadku można oszacować wskaźniki straty lub nadmiernego zamawiania. Dostarcza się go w partiach za 
pomocą betonowozów i w tej sytuacji możliwe są różne źródła odpadów (nadmiar betonu powracający w 
betonowozie do dostawcy) oraz przypadkowe wycieki, osady i odrzucone partie pozostające na miejscu. Betonowozy 
zawsze przewożą więcej materiału, niż jest to konieczne, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem, że zabraknie wylewki 
(np. 10% nadmiaru w betonowozie). W związku z tym ma miejsce celowa praktyka nadmiernego zamawiania 
materiału w połączeniu z możliwym powstaniem odpadów na miejscu.  

Jeżeli zarówno odpady z budowy jak i materiały zamówione w nadmiarze mają takie samo przeznaczenie, nie ma 
potrzeby ich rozróżniać i w kolumnie G można wpisać łączny odsetek (np. 20% na przykładowym zrzucie ekranu). 
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Jeśli mają różne przeznaczenie, użytkownik powinien dokonać dwóch wpisów dla tego samego materiału (np. 7% 
odpadów z budowy i 13% materiałów zamówionych w nadmiarze na przykładowym zrzucie ekranu). Tytuły w 
kolumnach G i I odnoszą się do odpadów z budowy, a tytuły w kolumnach H i J odnoszą się do materiałów 
zamówionych w nadmiarze, aby użytkownicy mogli w razie potrzeby rozróżnić te dwie grupy.  

Innym głównym materiałem wchodzącym w skład betonu są pręty zbrojeniowe, więc ich straty również należy 
zgłaszać jako oddzielną pozycję w wykazie, nawet jeśli dotyczą tych samych „fundamentów” co beton lany.  

Szczególnie istotne jest tutaj podkreślenie, że BoQ, w kolumnie F, należy traktować jako ilość materiałów 
potrzebnych w budynku powiększoną o wszelkie przewidywane straty lub celowe nadmierne zamówienia. 

W kolumnie G wpisuje się procentowy wskaźnik strat, który mnoży się przez rzeczywiste wartości z BoQ. Zgodnie z 
podanym powyżej przykładem betonu lanego, zapotrzebowanie na 600 000 kg betonu przy wskaźniku strat 
wynoszącym 7% dałoby szacunkowo 42 000 kg odpadów betonowych. 

Jednym z przykładów, gdzie zdecydowanie warto rozróżnić odpady z budowy i materiały zamówione w nadmiarze, 
są płytki ceramiczne. Na przykład, jeżeli potrzeba 200 m2 ceramicznych płytek podłogowych, założono szacowany 
wskaźnik odpadów na poziomie 15% (tj. 30 m2), a najbardziej ekonomiczna wielkość zamówienia to partie po 50 m2, 
w sumie w BoQ znalazłoby się 250 m2. W rezultacie oszacowanie wynosiłoby 30 m2 odpadów (12%) i 20 m2 (8%) 
materiałów zamówionych w nadmiarze. Jeśli płytki ceramiczne zamówione w nadmiarze zostaną, stosownie do 
potrzeb, ponownie wykorzystane w budynku, a płytki ceramiczne stanowiące odpady z budowy zostaną pokruszone 
na obojętne kruszywo, wówczas w tym samym wierszu należy wskazać oddzielne wartości procentowe. 

 

 

Rysunek 19. Zrzut ekranu przedstawiający ostatnie 9 kolumn (z 19) zawierających dane wejściowe do celów szacunkowej 
inwentaryzacji odpadów z budowy z uwzględnieniem nadmiernego zamówienia. 

Wpis do kolumny K jest czysto opcjonalny, na jego podstawie automatycznie generują się dane wyjściowe w 
kolumnach L i M. Koszty w kolumnie L stanowią oszacowanie „kosztu” kilograma odpadów z budowy, który ma 
bezpośredni wpływ na potrzebę zakupu większej ilości materiału w ramach BoQ. Ta sama logika obowiązuje w 
odniesieniu do wszelkich szacunków dotyczących materiałów zamówionych w nadmiarze. Chociaż wylewki 
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betonowej nie można przechowywać w celu przyszłego ponownego użycia, można przechowywać w tym celu inne 
materiały/elementy budowlane, na przykład dachówki, płytki ścienne i podłogowe. Szczególnie jeżeli płytki są 
produktami niszowymi lub spersonalizowanymi na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia budowlanego, nadwyżkę 
zamówienia można uznać za uzasadnioną, aby uwzględnić przyszłe potrzeby w zakresie napraw i wymiany.  

W kolumnach N i O z menu rozwijanych wybiera się charakter odpadów i najbardziej odpowiedni kod z europejskiego 
wykazu odpadów. Wszelkie pozycje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) powinny 
zaczynać się od „16” lub „20”, a wszelkie pozycje dotyczące odpadów z wykopów muszą zaczynać się od 17 05. W 
odniesieniu do elementów/produktów budowlanych, które składają się z wielu różnych rodzajów możliwych 
materiałów odpadowych (np. drzwi i okna), należy wybrać pozycje dotyczące odpadów zmieszanych (tj. zaczynające 
się od 17 09), jeżeli elementy/produkty nie zostaną rozdzielone na materiały składowe na miejscu.  

W kolumnie N wszystkie pozycje należy sklasyfikować jako „obojętne”, „inne niż niebezpieczne” lub „niebezpieczne”. 
Jest to bardzo ważne w przypadku ustalania kosztu bazowego dla scenariusza, w którym wszystkie odpady z budowy 
są wysyłane na składowisko. W razie wątpliwości, jaka klasyfikacja jest najbardziej odpowiednia, należy zapoznać się 
z wytycznymi zawartymi w arkuszu z europejskim wykazem odpadów w tym samym pliku Excel systemu Level(s). 

Ostatnie kolumny (kolumny P, Q, R i S) odnoszą się do najlepszego i prawdopodobnego przeznaczenia dla każdej 
pozycji dotyczącej odpadów z budowy w wykazie (kolumny P i Q) oraz dla każdej pozycji dotyczącej nadwyżki 
(kolumny R i S). Główne różnice między najlepszymi i prawdopodobnymi przeznaczeniem mogłoby być 
spowodowane: 

 ograniczeniami związanymi z czasem, przestrzenią lub siłą roboczą w ramach przedsięwzięcia (np. nie 
można było ustanowić oddzielnych strumieni odpadów dla tynku i płytek ściennych, w związku z czym 
mieszanina obojętnych płytek ceramicznych i gipsu będącego materiałem innym niż niebezpieczny nie może 
być poddana recyklingowi w postaci obojętnych kruszyw do betonu); 

 ograniczeniami związanymi z dostępnością zakładów/urządzeń do recyklingu w regionie (np. najbliższy 
producent szkła, który przyjąłby okna z potłuczonymi szybami w celu otrzymania nowego szkła w wyniku 
recyklingu, znajdował się w odległości 500 km; znacznie taniej było po prostu kruszyć je na miejscu i 
wykorzystywać do wypełniania wykopów). 

Opcje z list rozwijanych w kolumnach P, Q, R i S są następujące:  

 

Rysunek 20. Zrzut ekranu przedstawiający zdefiniowaną z góry listę rozwijaną pozycji w kolumnach P, Q, R i S. 

Opcje są w dużej mierze podobne do opcji dostępnych w odniesieniu do oszacowań odpadów z rozbiórki na poziomie 
2. Jedną różnicę stanowi mniejszy zakres ponownego użycia, ponieważ nie występują stare materiały i elementy, 
które mogłyby być ponownie użyte, przy czym wszystko, co nieuszkodzone i niewykorzystane, ale zdatne do 
ponownego użycia, jest liczone oddzielnie jako „materiały zamówione w nadmiarze”.  
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L2.4. Krok 4: Określenie charakteru odpadów uwzględnionych w pozycjach w systemie Level(s) do celów 
szacunkowej inwentaryzacji odpadów z budowy: 

W razie wątpliwości, czy daną pozycję sklasyfikować jako obojętną, inną niż niebezpieczną czy niebezpieczną, 
użytkowników odsyła się do arkusza „Europejski wykaz odpadów – poziom 1” w formularzu odpadów z budowy i 
rozbiórki systemu Level(s) dotyczącym wskaźnika 2.2. 

W arkuszu „Europejski wykaz odpadów – poziom 1” znajdują się trzy strony, z których pierwsza (kolumny A–C) jest 
w zasadzie wprowadzeniem dotyczącym sposobu klasyfikowania odpadów.  

Druga strona (kolumny D–M) zawiera pełen wykaz kodów dla wszystkich odpadów ujętych w rozdziale 17 
europejskiego wykazu odpadów. Obok każdego kodu, zwłaszcza w kolumnie M, podany jest założony charakter 
odpadów.  

Na trzeciej stronie znajduje się wykaz odpowiednich kodów dla WEEE. 

Założeń tych można użyć jako podstawy do sporządzania szacunków na poziomie 2. W odniesieniu do faktycznego 
postępowania z odpadami w trakcie przedsięwzięcia (tj. sprawozdawczości na poziomie 3) konieczne może być 
przeprowadzenie badań dotyczących wymywania przed przyjęciem odpadów na składowisko albo przez podmioty 
zajmujące się recyklingiem/producenta wyrobów. 

 

L2.4. Krok 5: Rozważenie możliwości ponownego użycia, recyclingu i odzysku poszczególnych frakcji odpadów 

Poniżej wymieniono każdą z głównych frakcji odpadów z budowy i rozbiórki wraz z poszczególnymi alternatywnymi 
rozwiązaniami w zakresie ich unieszkodliwiania oraz z przybliżonym oszacowaniem możliwości przyjęcia wszystkich 
odpadów w ramach tych rozwiązań (na szczeblu UE) i powiązanymi korzyściami dla środowiska. Rozwiązania 
alternatywne uporządkowano w tabeli według malejących korzyści dla środowiska w kolejności od lewej do prawej.  

 

 

 

 

Tabela 3. Możliwe rynki docelowe dla ponownego użycia odzyskanych materiałów lub ich recyklingu 

Materiał 
Alternatywa 1 

(przygotowanie do 
ponownego użycia) 

Alternatywa 2 (recykling) Alternatywa 3 (odzysk) 

Beton (więcej 
szczegółów 

można znaleźć 
tutaj) 

Ponowne użycie 
prefabrykowanych bloków 
betonowych. Duża korzyść dla 
środowiska, zwłaszcza dzięki 
uniknięciu konieczności 
stosowania cementu. 

Rozdrabianie w celu 
wykorzystania do produkcji 
betonu, najlepiej na miejscu 
(recykling). Może przyjąć 40–
50% odpadów betonowych 
(niepewność co do cegieł itp.). 
Główną korzyścią jest uniknięcie 
popytu na kamieniołomy 
wydobywające surowce 
pierwotne. 

Rozdrabianie w celu 
wykorzystania do budowy dróg 
lub wypełniania wykopów 
(odzysk). Może przyjąć do 75% 
odpadów betonowych 
(niepewność co do cegieł itp.). 
Główną korzyścią jest uniknięcie 
popytu na kamieniołomy 
wydobywające surowce 
pierwotne. 

Cegły, płyty i 
ceramika 
(więcej 

szczegółów 
można znaleźć 

tutaj) 

Ponowne użycie cegieł, płytek i 
ceramiki. Duża korzyść dla 
środowiska dzięki uniknięciu 
konieczności wypalania. 

Materiały 
bitumiczne 

(więcej 

Recykling in situ. Może przyjąć 
do 100% odpadów asfaltowych. 
Główne korzyści to zmniejszenie 

Recykling w zakładzie 
stacjonarnym. Może przyjąć 30–
80% odpadów asfaltowych. 

Odzysk materiału jako kruszywa 
Może przyjąć do 41% odpadów 
asfaltowych. Główną korzyścią 
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Materiał 
Alternatywa 1 

(przygotowanie do 
ponownego użycia) 

Alternatywa 2 (recykling) Alternatywa 3 (odzysk) 

szczegółów 
można znaleźć 

tutaj) 

zapotrzebowania na spoiwo 
bitumiczne, kamieniołomy 
surowców pierwotnych i 
transport. 

Główne korzyści to zmniejszenie 
zapotrzebowania na spoiwo 
bitumiczne i kamieniołomy 
surowców pierwotnych. 

jest zmniejszenie 
zapotrzebowania na 
kamieniołomy surowców 
pierwotnych. 

Drewno 
(więcej 

szczegółów 
można znaleźć 

tutaj) 

(Dotyczy wyłącznie drewna 
litego). Kawałki drewna litego 
(np. deski podłogowe, vigas itp.) 
należy ręcznie usunąć, 
oszlifować, w razie potrzeby 
przyciąć na wymiar i 
odpowiednio polakierować. 

Otrzymanie produktów z drewna 
w wyniku recyklingu. Może 
przyjąć do 33% odpadów 
drzewnych. Korzyści wynikające 
z przedłużenia obecności drewna 
w łańcuchu wartości, 
zmniejszenia popytu na drewno 
pierwotne oraz uniknięcia emisji 
CH4 ze składowisk. 

Odzysk energii. Może przyjąć do 
100% odpadów drzewnych. 
Korzyści wynikające z energii 
elektrycznej „ze źródeł 
odnawialnych” i z termicznego 
niszczenia wszelkich szkodliwych 
związków organicznych, a także 
uniknięcie emisji CH4 ze 
składowisk. 

Gips (produkt 
konkurencyjny 

względem 
gipsu z gazów 
spalinowych z 

elektrowni) 
(więcej 

szczegółów 
można znaleźć 

tutaj) 

 

Stosowany do produkcji płyt 
gipsowych. Może przyjąć do 30% 
odpadów gipsowych. Korzyścią 
jest uniknięcie konieczności 
wydobywania gipsu 
pierwotnego oraz zapobieganie 
emisjom H2S ze składowisk. 

Stosowanie jako dodatku do 
cementu. Nie ma pewności, ile 
odpadów gipsowych można w 
ten sposób wykorzystać. 
Uniknięcie konieczności 
wydobywania gipsu 
pierwotnego oraz zapobieganie 
emisjom H2S ze składowisk. 

 

L2.4. Krok 6: Dalsze rozważania dotyczące wstępnego planu gospodarki odpadami 

Plan gospodarki odpadami na miejscu budowy powinien określać, w jaki sposób:  

 różne elementy, materiały i odpady mają być gromadzone i przechowywane na miejscu budowy,  

 dokąd powinny być one przewożone oraz  

 określać miejsce przeznaczenia elementów/materiałów/odpadów odzyskanych ze składowisk.  

We wstępnym planie gospodarki odpadami należy uwzględnić wszystkie ewentualne przepływy materiałów 
pochodzących z odpadów z budowy i nadwyżek oraz rozważyć, w jaki sposób najlepiej monitorować, rejestrować i 
śledzić te przepływy. Poniżej przedstawiono kilka przykładów przepływów.  
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Rysunek 21. Orientacyjne przepływy materiałów z prac budowlanych i rozbiórkowych 

Poszczególne prace związane z materiałami/odpadami są zaznaczone kolorem szarym (w odniesieniu do powstałych 
odpadów z budowy i rozbiórki), bordowym (w odniesieniu do powstałych odpadów z wykopów), zielonym (w 
odniesieniu do ponownego użycia lub recyklingu), pomarańczowym (w odniesieniu do odzysku), czerwonym (w 
odniesieniu do unieszkodliwiania) i czarnym (w odniesieniu do WEEE). Niebieskie strzałki to przepływy pośrednie, a 
strzałki przerywane oznaczają, że rzeczywista identyfikowalność materiałów/odpadów z przedsięwzięcia może 
zostać utracona, jeśli zostaną one połączone z materiałami z innych firm i przedsięwzięć. 

Z powyższego schematu jasno wynika, że śledzenie i identyfikacja materiałów/odpadów ma kluczowe znaczenie.  
Należy również wziąć pod uwagę ramy czasowe przedsięwzięcia budowlanego. Istnieje możliwość, że elementy i 
materiały zostaną skierowane do punktów odzysku, jednak niekoniecznie zostaną ponownie użyte przed 
ukończeniem przedsięwzięcia budowlanego. To samo może dotyczyć materiałów odpadowych, które są 
przetwarzane w celu późniejszego recyklingu lub odzysku. W związku z tym należy przyjąć pewne założenia w 
przypadku, gdy elementy, materiały i odpady są wysyłane poza miejsce budowy do stron trzecich zgodnie ze 
standardową praktyką tych stron. 
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Dotyczące stosowania poziomu 3  

Aby zapewnić pomoc przy pomiarze i ustalaniu ostatecznego przeznaczenia odpadów i materiałów z budowy i 
rozbiórki na poziomie 3, przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia. Ponieważ znaczna część tych wytycznych 
jest tożsama z wytycznymi podanymi dla poziomu 2, w takich przypadkach czytelników odesłano po prostu do 
odpowiedniej sekcji wytycznych dla poziomu 2.  

 L3.2. Krok 1: Przygotowanie wykazu odpadów z rozbiórki (zob. wcześniejsze ogólne wytyczne dotyczące L2.2 
oraz kroków 1 i 2). 

 L3.2. Krok 2: Wprowadzenie danych do celów inwentaryzacji odpadów z budowy i rozbiórki w systemie 
Level(s). 

 L3.2. Krok 3: Należy określić/doprecyzować plan gospodarki odpadami w zakresie funkcji i obowiązków (zob. 
poprzednie wytyczne dotyczące L1.3) oraz rozważyć możliwe rynki docelowe odpadów z budowy i rozbiórki 
(zob. poprzednie wytyczne w L2.4, krok 5). 

 L3.2. Krok 4: Określenie systemu identyfikacji i śledzenia odpadów z budowy i rozbiórki. 

 L3.3. Kto jest zaangażowany i kiedy. 

 L3.6. Dalsze działania (zob. poprzednie wytyczne dotyczące L2.2, krok 4b). 
 

L3.2. Krok 2: Wprowadzenie danych do celów inwentaryzacji odpadów z budowy i rozbiórki w systemie Level(s) 

Łącznie dostępnych jest 10 kolumn, do których można wprowadzić dane dla każdej pozycji na potrzeby szacunkowej 
inwentaryzacji odpadów z budowy i rozbiórki. Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiono poszczególne kolumny 
wraz z komentarzami osadzonymi na górze każdej kolumny. 

 

Rysunek 22. Zrzut ekranu przedstawiający wszystkie 10 kolumn zawierających dane wejściowe do celów monitorowania 
odpadów z budowy i rozbiórki. 

Pierwsze 4 kolumny odnoszą się do źródła i charakteru odpadów. 

Następne 3 kolumny odnoszą się do ujęcia ilościowego odpadów z budowy i rozbiórki, jeżeli jednak przesyłki są 
ważone bezpośrednio, dane wejściowe należy wprowadzić do 1 kolumny (kolumna G).  

Ostatnie 3 kolumny odnoszą się do losów odpadów z budowy i rozbiórki. W przeciwieństwie do sprawozdawczości 
na poziomie 2 nie ma potrzeby rozważania najlepszego i prawdopodobnego przeznaczenia. Zamiast tego wybierany 
jest wyłącznie rzeczywisty wynik. Dwie z 3 ostatnich kolumn są opcjonalne, a rodzaj wprowadzanych informacji 
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powinien zależeć wyłącznie od rodzaju dokumentacji i systemu ewidencyjnego stosowanego w ramach 
przedsięwzięcia. 

Przy rozpatrywaniu rzeczywistych danych dotyczących odpadów z budowy i rozbiórki oszacowanie materiału 
zamówionego w nadmiarze nie jest konieczne – kwestia ta stanie się jasna pod koniec przedsięwzięcia, o ile 
przechowywaniem materiałów zarządza się w odpowiedni sposób. Jeżeli losy nadwyżki są inne niż w przypadku 
odpadów z budowy, materiał zamówiony w nadmiarze może być wprowadzony jako osobna pozycja (osobny wiersz). 

Kolejna różnica związana z sprawozdawczością na poziomie 2 polega na tym, że zarówno odpady z rozbiórki, jak i 
odpady z budowy można zgłosić w tym samym arkuszu Excel. Jest to niezbędne, aby umożliwić uwzględnienie 
przedsięwzięć z zakresu renowacji, w których występują zarówno prace rozbiórkowe, jak i budowlane.  

 

L3.2. Krok 4: Określenie systemu identyfikacji i śledzenia odpadów z budowy i rozbiórki 

Tabela 4. Przykłady odpowiednich systemów identyfikowalności w sektorze 

Inicjatywa Szczegółowe informacje 

Identyfikowalność 
odpadów mineralnych w 
sektorze budowlanym we 
Francji.  

Źródło: Cerema, 2016 r. 

We Francji każdy wytwórca odpadów lub posiadacz odpadów jest odpowiedzialny za 
gospodarowanie odpadami aż do ich unieszkodliwienia lub ostatecznego odzysku, nawet jeżeli 
odpady są przewożone do wyspecjalizowanego zakładu w celu ich obróbki. Przepisy francuskie 
wymagają, aby wytwórcy odpadów przedstawiali dokument, w którym definiuje się przewóz 
odpadów z miejsca ich wytworzenia oraz ich charakter. Dokument ten należy przedstawić, zanim 
odpady będą mogły trafić do zakładów obróbki odpadów, w których przyjmowane są odpady 
obojętne inne niż niebezpieczne. Producenci kruszyw pochodzących z recyklingu podejmują się 
wdrożenia systemu identyfikowalności odpadów w swoich zakładach obróbki. Ta 
identyfikowalność zapewnia jakość obróbki i umożliwia użytkownikom otrzymanie informacji o 
możliwych sposobach wykorzystania kruszyw, które pochodzą z recyklingu odpadów, przy 
uwzględnieniu kryteriów środowiskowych i geotechnicznych.  

Francuski elektroniczny 
system 
identyfikowalności (zob. 
www.investigo.fr/ ). 

Ivestigo jest oprogramowaniem, które służy celom identyfikowalności odpadów z budowy i 
rozbiórki. Jest to platforma internetowa uruchomiona przez francuskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorstw Rozbiórkowych, której celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom prac w zakresie 
identyfikowalności oraz przestrzegania francuskich przepisów dotyczących odpadów. W 
szczególności użytkownik może tworzyć, edytować i drukować formularze identyfikacji odpadów 
w zakresie wszystkich odpadów z budowy i rozbiórki (obojętnych, innych niż niebezpieczne, 
niebezpiecznych i azbestowych) oraz prowadzić rejestr prac z zakresu rozbiórki zgodnie z 
francuskimi przepisami. Tablica wskaźników oraz szereg wskaźników umożliwia 
przedsiębiorstwom dokładne śledzenie odpadów, które produkują, oraz poprawę komunikacji z 
klientami. Ponadto Ivestigo jest bezpłatne dla członków francuskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorstw Rozbiórkowych. 

Tracimat – belgijski 
przykład identyfikacji 
odpadów z budowy i 
rozbiórki 

Tracimat jest nienastawioną na zysk, niezależną organizacją zarządzania rozbiórką uznaną przez 
belgijskie organy publiczne, która wydaje „certyfikat selektywnej rozbiórki” w odniesieniu do 
szczególnego materiału z budowy i rozbiórki, który selektywnie zebrano na terenie rozbiórki i 
który został następnie objęty systemem śledzenia. Certyfikat rozbiórki wskazuje podmiotowi 
przetwarzającemu, czy materiał z budowy i rozbiórki można przyjąć jako „materiał o niskim ryzyku 
środowiskowym”, co oznacza, że nabywca (zakład recyklingu) może być całkowicie pewny, iż 
materiał z budowy i rozbiórki spełnia normy jakości w odniesieniu do przetwarzania w zakładzie 
recyklingu. „Materiał o niskim ryzyku środowiskowym” można zatem przetwarzać oddzielnie od 
„materiału o wysokim ryzyku środowiskowym”. Z powodu nieznanego pochodzenia lub nieznanej 
jakości „materiał o wysokim ryzyku środowiskowym” należy poddać bardziej restrykcyjnej kontroli 
niż „materiał o niskim ryzyku środowiskowym”, a zatem jego przetwarzanie będzie droższe. 
Wszystkie te czynniki spowodują wzrost zaufania do wykonawców przeprowadzających rozbiórkę 
oraz do produktów pochodzących z recyklingu, skutkując ulepszonym i bardziej 
rozpowszechnionym wprowadzaniem do obrotu materiałów pochodzących z recyklingu odpadów 
z budowy i rozbiórki. W przyszłości inne organizacje gospodarowania odpadami z rozbiórki 
mogłyby zostać uznane przez odpowiednie organy publiczne.  

http://www.investigo.fr/
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Inicjatywa Szczegółowe informacje 

Tracimat wydaje certyfikat selektywnej rozbiórki dopiero po objęciu odpadów systemem 
identyfikowalności. Proces śledzenia rozpoczyna się od przygotowania inwentarza rozbiórki oraz 
planu gospodarki odpadami przez eksperta przed wykonaniem prac związanych z selektywną 
rozbiórką i demontażem. Aby zagwarantować jakość inwentarza rozbiórki i planu gospodarki 
odpadami, należy je przygotować zgodnie ze specjalną procedurą. Tracimat sprawdzi jakość 
inwentarza rozbiórki oraz planu gospodarki odpadami i wyda deklarację zgodności. Tracimat 
sprawdza, czy zarówno odpady niebezpieczne, jak i odpady inne niż niebezpieczne, które 
utrudniają recykling materiału z budowy i rozbiórki pochodzącego z konkretnej rozbiórki, 
unieszkodliwiono w sposób selektywny i właściwy. W pierwszej kolejności Tracimat 
skoncentrował się na kamienistej frakcji, która pod względem wagi stanowi największą część 
odpadów z budowy i rozbiórki, a innymi materiałami z budowy i rozbiórki zajmie się na 
późniejszym etapie.  

„Eenheidsreglement” jest uregulowaniem w zakresie certyfikacji kruszyw pochodzących z 
recyklingu obejmującym kontrolę wewnętrzną oraz kontrolę zewnętrzną przeprowadzane przez 
akredytowaną organizację certyfikującą. Ogólne motto tej polityki jest następujące: „czysty wkład 
zapewnia czyste produkty”. Wyjaśnia ono również rozróżnienie między strumieniami o niskim 
profilu ryzyka środowiskowego a strumieniami o wysokim profilu ryzyka środowiskowego. W 
praktyce system Tracimatu stanowi jedną z możliwości przyjmowania przez kruszarkę odpadów 
jako strumieni o wysokim profilu ryzyka środowiskowego. „Eenheidsreglement” jest zatem 
niezależnym systemem zarządzania i uregulowaniem w zakresie certyfikacji kruszyw 
pochodzących z recyklingu. Tracimat jest rodzajem systemu śledzenia odpadów pochodzących z 
selektywnej rozbiórki.  

SmartWaste – 
opracowany przez BRE 
(Zjednoczone Królestwo) 

Narzędzie to umożliwia rejestrowanie wszystkich przemieszczeń odpadów oraz przesyłanie 
szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem uwierzytelnionego arkusza 
kalkulacyjnego lub interfejsu programowania aplikacji. Narzędzie zapewnia również podział na 
materiały odpadowe i odnośniki do kluczowych wskaźników efektywności, co czyni je możliwym 
uzupełnieniem lub alternatywą dla sprawozdawczości w ramach systemu Level(s). 

 

L3.3. Kto jest zaangażowany i kiedy? 

Na poniższym schemacie przepływu pokazano interakcje między głównymi podmiotami zaangażowanymi w 
rozbiórkę, renowację i budowę w ramach poszczególnych aspektów przedsięwzięcia budowlanego – główne aspekty 
przedsięwzięcia i uczestników na poziomie 2 zaznaczono kolorem pomarańczowym lub jasnopomarańczowym.  
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Rysunek 23. Przegląd funkcji i obowiązków związanych z gospodarką odpadami z budowy i rozbiórki w kontekście przedsięwzięć 
budowlanych – elementy poziomu 3 oznaczono kolorem pomarańczowym/jasnopomarańczowym (dostosowano na podstawie 

Wytycznych UE z 2018 r. dotyczących kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją budynków) 

Podobnie jak w przypadku poziomu 2, wszystkie główne podmioty na poziomie 3 są do pewnego stopnia 
zaangażowane. Jedynym niezaangażowanym podmiotem jest biegły, chyba że w trakcie przedsięwzięcia 
zaplanowano losowe kontrole w celu zagwarantowania odpowiedniości szczegółowego planu gospodarki odpadami 
lub jego prawidłowego wdrożenia.  

Osoba gospodarująca odpadami odgrywa główną rolę na poziomie 3 i musi ściśle współpracować z podmiotem 
zarządzającym miejscem budowy/rozbiórki z ramienia konsultanta. W zależności od przeznaczenia odpadów, przy 
rozważaniu wszelkich wymogów technicznych lub estetycznych w kwestii przemieszczania odpadów konieczne 
będzie zaangażowanie osób gospodarujących wyrobami. 
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