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         Załącznik nr 9 do SIWZ 

Instrukcja postępowania z destruktem asfaltowym – pofrezem podczas prac 
inwestycyjnych / remontowych prowadzonych w granicach administracyjnych miasta 

Poznania na drogach zarządzanych przez ZDM 
 

  

1. Do czasu uzyskania przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu decyzji Urzędu 
Marszałkowskiego uznającej destrukt asfaltowy - pofrez za produkt uboczny 
z procesu produkcji  (art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach): 

Destrukt asfaltowy – pofrez (niezawierający smoły), będący odpadem o kodzie „17 03 02 
Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01”, pochodzący z robót inwestycyjnych / 
utrzymaniowych prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach 
zarządzanych przez ZDM - stanowi element majątku powierzonego w trwały zarząd ZDM – 
tym samym ZDM jest wytwórcą tego odpadu (zgodnie z art. 3 ust 1, pkt 32 Ustawy o odpadach, 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektów(…) jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie 
usługi stanowi inaczej). 
 
W związku z tym, przez ZDM wystawiana jest Karta przekazania odpadu. Transportujący 
odpad o kodzie „17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01” powinien 
posiadać stosowne uprawnienie do transportu odpadów (wpis do rejestru BDO – art. 24 ust. 5 
Ustawy o odpadach). Zarząd Dróg Miejskich, wskazuje transportującemu miejsce 
przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady (art. 
24 ust. 3 i 4 Ustawy o odpadach). Miejscem przeznaczenia odpadów jest Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o., ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań, z którym 
ZDM ma podpisane stosowne porozumienie. Odpady o kodzie „17 03 02 Mieszanki bitumiczne 
inne niż wymienione w 17 03 01” mogą być dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze 
do godz. 18, a w pozostałych wypadkach po telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę należy do obowiązku wykonawcy 
świadczącego usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Może ono zostać 
przeprowadzone przy użyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inną metodą dającą 
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1, pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu 
destruktu asfaltowego – pofrezu zawierającego smołę jest wykonawca świadczący usługę 
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. 

2. Z dniem uzyskania przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu decyzji Urzędu 
Marszałkowskiego uznającej destrukt asfaltowy - pofrez za produkt uboczny 
z procesu produkcji  (art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach): 

Destrukt asfaltowy- pofrez (niezawierający smoły), będący produktem ubocznym z procesu 
produkcji, (art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzący z robót inwestycyjnych/ 
utrzymaniowych prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach 
zarządzanych przez ZDM - stanowi element majątku powierzonego w trwały zarząd ZDM.  

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierający smoły należy przetransportować do magazynu 
ZDM znajdującego się przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznań lub wykorzystać wg odrębnych 
wskazań. Transporty mogą być dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze  
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do godz. 15, a w pozostałych wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym 
wyprzedzeniem) o terminie i planowanej wielkości dostawy i potwierdzeniu przez ZDM 
możliwości przyjęcia dostawy w zaproponowanym terminie. 

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę należy do obowiązku wykonawcy 
świadczącego usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Może ono zostać 
przeprowadzone przy użyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inną metodą dającą 
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1, pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu 
destruktu asfaltowego – pofrezu zawierający smołę jest wykonawca świadczący usługę 
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. 

 

Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich informuje, że: 

 Wydział Logistyki ZDM dysponuje wyżej wskazanym preparatem do sprawdzenia, 
czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę; Możliwym jest użyczenie preparatu 
przed odbiorem karty przekazania odpadów od Kierownika Magazynu; W tym celu 
konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne; 

 Wszelkie uzgodnienia powinny być prowadzone z Naczelnikiem Wydziału Logistyki 
p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


