
Promowanie i wdrażanie rozwiązań w obszarze GOZ wymaga nie tylko działań
inwestycyjnych, ale również organizacyjnych i legislacyjnych. Istotną barierą jest brak
jasno zdefiniowanego w dokumentach legislacyjnych pojęcia surowce wtórne, a przez to
wskazania działań ułatwiających możliwości ich zagospodarowania. Wszelkie
proponowane rozwiązania pozyskiwania cennych surowców z recyklingu podlegają
procedurom dotyczącym odpadów, co z jednej strony pozwala na zapewnienie szerszej
kontroli, a z drugiej utrudnia współpracę np. w zakresie rozwoju symbiozy gospodarczej.
Istotnym źródłem surowców mogą być też złoża antropogeniczne (pojęcie zostało
usankcjonowane jedynie przez zdefiniowanie w Zasadach dokumentowania złóż kopalin
stałych Ministerstwa Środowiska), które dotyczyć mogą zarówno
właściwego/selektywnego gromadzenia wydobytej kopaliny, ale również substancji
mineralnej powstałej po przetworzeniu o właściwościach umożliwiających jej
wykorzystanie (np. odpadów mineralnych). Kolejną barierą są aspekty prawne związane
z długotrwałym procesem uzyskiwania pozwoleń i zabezpieczeń finansowych, a także
brak transportowości statystyk i promocji dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania
surowców ze źródeł wtórnych.
W efekcie wprowadzenie GOZ w przemyśle wydobywczym wymaga:

1) Zmian regulacji prawnych lub jednoznacznych wytycznych dla zweryfikowania
niektórych pojęć zawartych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz
Ustawie o odpadach i Ustawie o odpadach wydobywczych, np. produkt uboczny,
równoległy, surowiec wtórny, itp.

2) Ujednolicenia statystyk dotyczących odpadów z przemysłu wydobywczego,
w bazach danych regionalnych, centralnych i EU,

3) Dobrych praktyk w zakresie GOZ,
4) Transparentnych zasad i baz danych o firmach gospodarujących odpadami

z przemysłu wydobywczego.

Mówiąc o szerszym wykorzystaniu odpadów jako surowców istotne jest również
rozplanowanie wszystkich działań w tym zakresie. Poniższy schemat (Rys. 2) w sposób
przejrzysty pokazuje właściwy przepływ surowców, produktów i opadów
z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Jedną z istotnych form pozyskania surowców są źródła wtórne, które powinny być coraz
powszechniej wykorzystywane. Proponowane rozwiązania modelowe GOZ dotyczą wielu
obszarów, tj. ekonomii współdzielenia, oceny i promowania trwałości i energooszczędności
produktów, zwiększenia roli usług, napraw, ponownego użycia, wprowadzania rozszerzonej
odpowiedzialności producenta, oceny cyklu życia produktu, symbiozy gospodarczej
a przede wszystkim zwiększenia recyklingu. Jednym z modeli biznesowych GOZ jest
szersze wykorzystanie odpadów jako surowców, co zazwyczaj umożliwia również
ograniczenie wpływu na środowisko. Poniższy schemat pokazuje jak w prawidłowy sposób
prowadzić cykl surowcowy, aby ten wpisywał się w model GOZ i był jak najbardziej
opłacalny (Rys. 1).
Jednym z modeli biznesowych GOZ jest szersze wykorzystanie odpadów jako surowców, 
co zazwyczaj umożliwia również ograniczenie wpływu na środowisko. Poniższy schemat 
pokazuje jak w prawidłowy sposób prowadzić cykl surowcowy, aby ten wpisywał się w 
model GOZ i był jak najbardziej opłacalny .

Rys. 1 Cykl surowcowy (Hausner J. red, 2015)

Rys. 2 Działania w zakresie Gospodarki o obiegu zamkniętym

Odpady z przemysłu wydobywczego 
w gospodarce o obiegu zamkniętym 

Pracownia Badań Strategicznych

Proces wydobywczo- przeróbczy, którego celem jest otrzymanie gotowych produktów
i surowców mineralnych do dalszego przetwarzania ilustruje rys. 4.

Rys. 4 Schemat procesu produkcyjnego w sektorze wydobywczym, w świetle przepisów ustaw o odpadach i o odpadach 
wydobywczych

Interpretując definicje odpadów z ustawy o odpadach, dochodzi się do wniosku, że
wszystko co się wydobywa podczas eksploatacji złoża, poza kopaliną główną
i towarzyszącą, jest odpadem. Jednakże ustawy o odpadach (art. 2) i o odpadach
wydobywczych (art. 2, ust. 1) wyłączają z pod ich rządów, niektóre rodzaje
wydobywanych utworów geologicznych, jeśli spełnione są określone warunki.
W przeciwnych przypadkach wydobywane utwory geologiczne uznaje się za odpady.
W szczególności do tych utworów geologicznych zalicza się tzw. masy ziemne lub
skalne. W konsekwencji różnego prawnego usankcjonowania tych samych mas
ziemnych i skalnych jest to, że jeśli traktowane są jako odpady, to powinny być
składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów. W przeciwnym przypadku są
nadkładem składowanym na zwałowisku zewnętrznym lub wewnętrznym, które są
obiektami zakładu górniczego.

Problem gospodarowania złożami kopaliny jest wielopłaszczyznowym problemem, ze
względu na różnorodną budowę geologiczna złóż, specyfikę metod eksploatacji
górniczej oraz odmienną klasyfikację elementów złoża stosowaną w pgig oraz
w ustawach o odpadach i o odpadach wydobywczych.
Na rys. 5 pokazano trzy rodzaje budowy złoża kopaliny oraz terminologię opisu
elementów złoża, w świetle przepisów ustaw pgig, uo i oow.

Rys. 5 Gospodarka złożem kopaliny w świetle przepisów Prawa geologicznego, ustawy o odpadach i ustawy 
o odpadach wydobywczych

Odpady z przemysłu wydobywczego stanowią istotne źródło wtórnych surowców
mineralnych (rys. 3 Surowce mineralne wg źródeł pochodzenia).

Rys. 3 Surowce mineralne wg źródeł pochodzenia
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