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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jak Panu wiadomo, po wejściu Polski do UE w 2004 r. zaczęto wprowadzać przepisy europejskie doty-

czące produkcji kruszyw. Wprowadzone zostały wówczas, między innymi, normy PN-EN 13043, dotycząca 

kruszyw do mas bitumicznych, i PN-EN 12620, dotycząca kruszyw do betonów. Do czasu wprowadzenia 
norm unijnych istniały polskie, sprawdzone procedury obowiązujące podczas procesu produkcji. Wymogi 

europejskie spowodowały liberalizację podejścia do możliwości stosowania różnych rodzajów skał, które 

wcześniej nie były używane na szeroką skalę w budownictwie drogowym. W Polsce stosowano głównie ba-
zalt i granit, tymczasem nowe normy dopuszczają stosowanie wszystkich surowców (każdej skały) w skali 

całego kraju. Wprowadzenie nowych norm spowodowało utrudnienia w działalności polskich producentów 

kruszyw bazaltowych, granitowych i melafirowych, a jednocześnie przyczyniło się do wzrostu aktywności 
wielkich producentów zagranicznych. Zagraniczne koncerny zaczęły wykupywać polskie kopalnie, tworząc 

wielkie podmioty gospodarcze zdolne produkować rocznie 3–5 mln ton kruszyw. Odbyło się to kosztem 

udziału polskich producentów w rynku. 

W lobbowaniu na rzecz stosowania konkretnych rodzajów skał – wapienie, dolomity, granity, żwiry – 
pomógł dokument aplikacyjny WT-1, który wskazuje odpowiednie zakresy badań i wymagania w przypadku 

kruszyw stosowanych do budowy dróg z poszczególnych kategorii ruchu. W wyniku tych działań zmniejszo-

no na przykład wymogi dotyczące ścieralności z 20% do 25%, co pozwoliło dopuścić więcej rodzajów skał 
do zastosowania w przypadku warstw ścieralnych dróg o najwyższych kategoriach. Uprzednio warstwy ście-

ralne były domeną bazaltów o ścieralności w granicach 6–10%. Przez pięćdziesiąt lat bazalt był uznawany za 

najlepsze i sprawdzone kruszywo wykorzystywane do budowy dróg. Istnieje oczywiście kilka minusów wy-

dobywania bazaltu, to jest: koncentracja dużych złóż na Dolnym Śląsku, co oznacza wysokie koszty transpor-
tu do odległych zakątków kraju; twardość skały oraz jej abrazyjność, co znacznie zwiększa koszty jej wydo-

bycia, a także koszty jej przerobienia oraz rozsiania na pożądane kruszywo drogowe (do czego nie dochodzi 

podczas wydobywania tzw. skał miękkich: diabazów, dolomitów, wapieni, żwirów). To wszystko przyczynia 
się do trudnego położenia ekonomicznego producentów drogowych kruszyw bazaltowych. A w dodatku 

z obwieszczenia Pana Ministra z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz. RP „Monitor Polski” z dnia 9 września 

2013 r.) wynika, że w 2014 r. obowiązywać będzie dla bazaltu stawka opłaty eksploatacyjnej w wysokości 
1,10 zł za jedną tonę, podczas gdy dla tzw. skał miękkich, których koszty wydobycia i przetworzenia są niż-

sze, stawki opłaty są również zdecydowanie niższe i wyniosą 0,80 zł dla diabazów, 0,90 zł dla dolomitów, 

0,72 zł dla wapieni. 

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozpatrzenie możliwości ujednolicenia opłat eksploatacyjnych 
tak, by nie istniały preferencje dla producentów materiałów o gorszych parametrach użytkowych. 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 




