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1.0. Cel i przedmiot opracowania 

Celem  opracowania jest przedstawienie sposobu rekultywacji kwatery nr 1  na terenie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”. Projekt rekultywacji ma na celu powstrzymanie degradacji środowiska 

wodno – gruntowego, ograniczenie ujemnego wpływu zamykanego składowiska odpadów na 

powietrze atmosferyczne, ograniczenie dostępu wód opadowych do złoża odpadów. 

Projekt jest sposobem na odzyskanie równowagi w krajobrazie poprzez umiejętne ukształtowanie 

powierzchni obiektu oraz wprowadzenie roślinności, mającej za zadanie osiągnięcie efektu 

spójności obiektu z otoczeniem. 

2.0. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje następujące rozwiązania dotyczące rekultywacji 

kwatery: 

 Wykonanie warstwy wyrównawczej – 0,25 m 

 Wykonanie warstwy drenażowej – 0,20 m 

 Wykonanie warstwy uszczelniającej – bentomata 3kg/m² 

 Wykonanie warstwy drenażowej – 0,25 m 

 Wykonanie warstwy organicznej – wierzchowina 1,0 m 

 Wykonanie warstwy organicznej – skarpy 0,20 – 0,65 m 

 Bilanse mas ziemnych; 

 

3.0. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia projektu rekultywacji  

Wytyczne do prac rekultywacyjnych na zamkniętych składowiskach odpadów zawiera 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.523) w sprawie 

składowisk odpadów. Rozporządzenie określa obowiązek wykonania rekultywacji składowisk 

odpadów w sposób zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed 

szkodliwym oddziaływaniem składowiska, a także chroniąc skarpy i wierzchowinę składowiska 

przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której 

konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów.  

Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne powinna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. 

Należy również uwzględnić wymóg wkomponowania obszaru składowiska w otaczający krajobraz, 

umożliwienia monitoringu wpływu obiektu na środowisko. Rekultywacja składowisk odpadów 

powinna być sposobem na odzyskanie równowagi w krajobrazie poprzez umiejętne ukształtowanie 

powierzchni obiektu oraz wprowadzenie roślinności, mającej za zadanie osiągnięcie efektu 

spójności obiektu z otoczeniem.  

Ustalenia prawne dotyczą również zakazu wznoszenia budowli jak również wykonywania wykopów 

oraz instalacji nadziemnych i podziemnych, niezwiązanych z funkcjonowaniem składowiska, przez 

50 lat od dnia zamknięcia obiektu. Okres ten może zostać skrócony, jeżeli z ekspertyzy 

geotechnicznej i sanitarnej dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie 

składowiska wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

tych prac nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Natomiast 

ekspertyza sanitarna powinna być pozytywnie zaopiniowana przez państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego. 
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Wytyczne dotyczące monitoringu składowiska odpadów reguluje Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r (Dz.U.2013.523) w sprawie składowisk odpadów. Monitoring 

ten obejmuje fazę poeksploatacyjną, tj. 30 lat licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu 

składowiska odpadów. 

Dla przedmiotowego składowiska została wydana decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie 

kwatery nr 1 z dnia 30 lipca 2015 r. Projekt rekultywacji odzwierciedla zapisy ww. decyzji.  

. 

3.1.0 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia projektu rekultywacji  

 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym zaprezentowano wykaz związanych aktów prawnych, w 

oparciu o które opracowano niniejszą dokumentację. 

 
TABELA NR 1  Wykaz związanych aktów prawnych   

Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu 

1. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie składowisk 
odpadów z dnia 30 kwietnia 2013r. 

Dz.U.2013.523 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o Odpadach Dz.U.2013 poz. 21 

3. 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska 

Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm. 

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2013.1409 j.t 

5. Decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów  
Decyzja z dnia 30 lipca 2015  

DSR-II-2.7241.1.7.2015 

  

 

4.0. Lokalizacja inwestycji  

Przedmiotowe składowisko odpadów leży na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” (zwanego dalej „ZUOK” lub „Zakład”) będącego własnością Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (zwanego dalej „Związek” lub „ZKG”), 

położonego w południowo-wschodniej części gminy Ceków Kolonia, w miejscowości Orli Staw, 

sołectwo Nowe Prażuchy, powiat kaliski, w odległości ok. 1 km na wschód od drogi wojewódzkiej 

Kalisz – Turek – Kościelec. Kwatera nr 1 zlokalizowana jest w granicach działki nr 156/1, której 

właścicielem jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 

Dla terenu kwatery nr 1 obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ceków Kolonia we wsi Prażuchy Nowe uchwalona Uchwałą Nr V/35/99 Rady Gminy Ceków 

Kolonia z dnia 2 lutego 1999 r..  

Eksploatowana obecnie kwatera nr 2 składowiska odpadów znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie kwatery nr 1 po jej północnej stronie. Docelowo obie kwatery mają tworzyć jedno złoże 

odpadów. Kwatera nr 2 zlokalizowana jest w granicach działek ewidencyjnych nr 156/1, 155/2, 

156/2, 159/1, 160, 161, 5373/4, 5371/4 (obręb Prażuchy Nowe). 

Bezpośrednie otoczenie planowanego przedsięwzięcia (kwatery nr 1) stanowią: 

 od strony zachodniej: 

obiekty Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, w tym hala 

przyjęcia i sortowania odpadów, hala kompostowania intensywnego, plac dojrzewania 

kompostu, 
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 od strony północnej: 

obiekt Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – kwatera nr 2 

składowiska odpadów, dalej grunty leśne, 

 od strony wschodniej i południowej: 

grunty leśne. 

 

5.0. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne  

Podłoże budują osady czwartorzędowe, trzeciorzędowe i kredowe. Strop utworów 

czwartorzędowych reprezentuje kompleks żółto-szarych drobnoziarnistych, lokalnie 

średnioziarnistych piasków wodnolodowcowych. Niekiedy w ich stropie występować mogą 

drobnoziarniste piaski wydmowe. Kontury wydm zaznaczają się w morfologii poza obszarem 

badanego terenu. 

Miąższość kompleksu piaszczystego wynosi 72-150 m. Spąg osadów piaszczystych tworzą 

lokalnie szare pospółki z otoczkami i żwirami o niewielkich, nieprzekraczających 1,0 m 

miąższościach. 

Poniżej kompleksu piaszczystego leżą osady słabo przepuszczalne reprezentowane przez 

brązowe pyły piaszczyste z otoczkami i żwirami. Jest to prawdopodobnie zwietrzelina gliny 

zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego, jej maksymalna nieprzewiercona miąższość wynosi 

2,0 m. 

Strop utworów słabo przepuszczalnych w obrębie badanego terenu stwierdzony został na 

głębokościach od 7,2 do 15,7 m i zapada w kierunku północno-zachodnim od 126,40 m n.p.m. do 

110,87 m n.p.m.. 

Czwartorzęd tworzą gliny zlodowacenia środkowopolskiego, podścielone serią piasków 

interglacjalnych. Spągowe jego ogniwo reprezentowane jest glinami zlodowacenia 

południowopolskiego. 

Trzeciorzęd reprezentują plioceńskie mułki ilaste stwierdzone wierceniami w Prażuchach Starych. 

Strop pliocenu leży na głębokości 66,0 m p. p. t. Wyklinowuje się on ku północy i w Ostrówku 

bezpośrednio pod piaszczystymi osadami czwartorzędu leży kreda. Kredę tworzą margle 

występujące na głębokościach 70,0 – 90,0 m p.p.t., stwierdzone na północy w Feliksowie i 

Ostrówku. 

Badany teren posiada korzystne warunki geologiczno-inżynierskie. Podłoże utworzone jest  

z gruntów mineralnych o dobrej nośności, nadających się do bezpośredniego fundamentowania budowli. 

Grunty nienośne nie występują. Woda gruntowa jest agresywna względem betonu. Zwierciadło wody może 

wskazywać wahania w zależności od pory roku i nasilenie odpadów atmosferycznych. 

 

Pod względem hydrograficznym badany teren to obszar zlewni V rzędu rzeki Żabianki. Leży on  

w strefie wydmowej, z niewielkimi dolinami rzek Żabianki na północnym zachodzie i zachodzie, 

Zimnej Wody na wschodzie i południu, odprowadzających swoje wody na południe do Swędrni i 

dalej do Prosny. Pod względem warunków infiltracyjnych gruntów można określić teren inwestycji 

jako średnio przepuszczalny. I poziom wód podziemnych zalega na głębokościach między 2 a 5 

metrów poniżej powierzchni terenu. 

Rzeka Żabianka jest ciekiem, który za pośrednictwem jednego z przydrożnych utwardzonych 

rowów, jest odbiornikiem końcowym oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu ZUOK.  
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Obszar składowiska znajduje się poza obszarem zbiornika GZWP nr 151 oraz jego strefami 

zasilania.  

 

6.0. Składowisko a środowisko naturalne  

Dzięki wymogom zawartym min. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r 

w sprawie składowisk odpadów”, kwatera nr 1 została wybudowana zgodnie z zasadą „sytemu 

wielu barier”, przy której kilka elementów zabezpieczenia działa niezależnie od siebie, czyniąc 

składowisko bezpiecznym dla środowiska. Koncepcja ta polega na kompleksowym ujęciu 

problemów związanych ze składowiskiem odpadów, począwszy od jego budowy (odpowiednia 

lokalizacja składowiska, znajomość warunków geologicznych podłoża, zastosowanie systemu 

uszczelnień, odpowiednia infrastruktura) poprzez jego eksploatację (system usuwania odcieków – 

drenaż odcieków, zbiornik bezodpływowy, system ujmowania gazu składowiskowego). 

 

Składowisko (kwatera nr 1) użytkowane jest od dnia 12 października 2006 roku, jako jedna 

z instalacji ZUOK. Przedmiotowa kwatera jest kwaterą nadpoziomową, której dno uformowano 

poprzez nadanie spadków podłużnych 1,1% i poprzecznych 3%. Skarpy wewnętrzne obwałowań 

posiadają nachylenie 1:3, nachylenie skarp zewnętrznych 1:1,5. Szerokość korony obwałowań 

wynosi 3,0 m. Wysokość obwałowań w stosunku do powierzchni istniejącego terenu wynosi od 1,8 

do 2,6 m. Głębokość kwatery w stosunku do korony obwałowania wynosi od 0,8 do 3,0 m. 

Docelowa rzędna (maksymalna wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów: 

 Maksymalna rzędna składowania wynosi 152,5 m n.p.m. (22 m powyżej poziomu terenu); 

 Pojemność składowiska (tj. kwatery nr 1) wynosi 299 000 m
3 
; 

 Pojemność składowiska (tj. kwatery nr 1) wyrażona w Mg: 442 000 Mg (w tym: 332 000 Mg odpady 

składowane, 110 000 Mg – materiały i odpady na warstwy izolacyjne, drogi technologiczne, okrywę 

rekultywacyjną itp.). 

 

6.1.0 Uszczelnienie kwatery nr 1 

Uszczelnienie kwatery zaprojektowano i wykonano jako mineralną warstwę uszczelniającą  

z wysokoplastycznych iłów poznańskich - przesłona o grubości 60 cm, złożoną z 2 warstw iłów  

o grubości 30 cm (zagęszczonych do wartości minimum 95% wg normalnej metody Proctora) oraz 

geomembrany PEHD o grubości 2,5 mm. Po ułożeniu, geomembrana została zabezpieczona 

geowłókniną.  

Przed mechanicznym lub termicznym uszkodzeniem pochodzącym z odpadów folię chroni oprócz 

geowłókniny, 0,5 m warstwa gruntu mineralnego w postaci żwiru płukanego o granulacji 8÷16 mm. 

 

6.2.0 Drenaż odcieków kwatery nr 1 

Odcieki z kwatery są to głównie wody opadowe infiltrujące przez złoże odpadów. Ich ilość zależna 

jest głównie od wielkości opadów atmosferycznych w rejonie lokalizacji składowiska, a także od 

sposobu eksploatacji kwatery, tj. od stopnia zagęszczenia, wilgotności własnej składowanych 

odpadów, ich własności retencyjnej oraz sposobu zabezpieczenia warstwy górnej. 

Odcieki z kwatery nr 1 systemem drenażowym odprowadzone są do prostokątnego zbiornika 

żelbetowego o pojemności 450 m3, skąd wywożone są do oczyszczalni ścieków w celu 

unieszkodliwienia. 
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6.3.0  Odgazowanie kwatery nr 1  

Kwatera nr 1 została wyposażona w system czynnego odgazowania, w którym biogaz jest 

unieszkodliwiany przy użyciu jednostki kogeneracyjnej z modułem odzysku ciepła. W ramach 

kwatery nr 1 wykonano studnie odgazowania w ilości 15 szt. System odgazowania kwatery nr 1 

składa się z następujących obiektów i instalacji: 

 Stacji zbiorczej biogazu (SZ1). 

Stacja zbiorcza biogazu to urządzenie w obudowie prefabrykowanej kontenerowej.  

Do stacji zbiorczej doprowadzone są rurociągi biogazu ze studni z kwatery nr 1. Stacja ta 

wyposażona jest w armaturę odcinającą i pomiarową na każdym z rurociągów ssących. 

Poszczególne rurociągi biogazu są połączone w stacji zbiorczej do wspólnego zbieracza. 

 Stacji ssaw z pochodnią dachową (SP). 

Stacja ssaw to urządzenie w obudowie prefabrykowanej kontenerowej. Na dachu 

kontenera umieszona została pochodnia. Maksymalny przepływ biogazu wynosić będzie 

200 m3/h. Układ ssąco-pompujący wyposażono w przerywacze płomienia. Integralną 

częścią stacji ssaw jest pochodnia dachowa zainstalowana w celu ewentualnego spalania 

biogazu, w przypadku braku możliwości pracy generatora.  

 Jednostka uzdatniania biogazu (SF). 

Pomiędzy stacją ssaw, a stacją generatora została zamontowana dwustopniowa 

jednostka uzdatniania biogazu, która ma na celu doprowadzenie jego składu do 

wymaganych parametrów, przede wszystkim poprzez usunięcie związków siarki oraz 

osuszenie, a także schłodzenie.  

 Stacji generatora (SO). 

Stacja generatora jest urządzeniem w obudowie prefabrykowanej kontenerowej.  

Wszystkie funkcje kontrolne i regulacyjne, a także elementy sterujące są zabudowane 

w szafie sterowniczej. Agregat kogeneracyjny napędzany jest poprzez chłodzony wodą 

turbodoładowany silnik gazowy, zaprojektowany do pracy ciągłej. Odbiór ciepła z gazów 

spalinowych zapewnia odporny na korozję wymiennik ciepła spaliny-woda. Sterowanie 

instalacją odbywa się w dwóch trybach: 

1) trybie ręcznym, 

2) trybie automatycznym. 

 Rurociągu przesyłowego biogazu. 

 Rurociągu odwodnienia instalacji stacji zbiorczej  biogazu. 

 Systemu przesyłowego wytwarzanego przez kogenerator ciepła.  

 Systemu przesyłowego wytwarzanej przez generator energii elektrycznej. 

 

7.0. Eksploatacja kwatery nr 1  

Eksploatacja kwatery jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi dokumentami tj. Instrukcją 

prowadzenia składowiska.  

 

Na kwaterę składowiska trafiają odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, które nie kwalifikują się do 

dalszego wykorzystania i mogą być składowane w sposób nieselektywny. 
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Odpady pierwszej warstwy były rozplantowywane spychaczem warstwą o grubości 30÷50 cm – 

metodą pasmową – aż do osiągnięcia wysokości 2,0 m. Pierwsza warstwa została zagęszczona 

spychaczem (stopień zagęszczenia pierwszej warstwy spychaczem - k = 3). Następne warstwy są 

formowane metodą oddolnego układania odpadów w systemie pionowym i zostają zagęszczone 

kompaktorem (stopień zagęszczenia może osiągać wartość k = 4÷5).   

 

Składowanie odpadów odbywa się metodą „tortową”. Warstwa 2,0 m odpadów przykrywana jest 

warstwą izolacyjną o gr. 30 cm.  

Wielkość działki roboczej limitowana jest wielkością dobowego nagromadzenia odpadów 

dowiezionych „luzem”, przy zachowaniu odpowiedniego frontu rozładowczego dla samochodów 

dowożących odpady na składowisko. Ustalając wielkość działki roboczej należy założyć:  

 wysokość składowania 2,0 m 

 szerokość działki 9,0 m 

Powierzchnia każdej warstwy odpadów jest formowana z zachowaniem 2% spadku od środka 

kwatery na jej boki w kierunku północnym i południowym, to jest równolegle do spadku przyszłej 

wierzchowiny zamknięcia kwatery. 

Po przekroczeniu poziomu korony ogroblowania, zewnętrzne skarpy pryzmy odpadów na bieżąco 

pokrywane są warstwą izolacyjną oraz wykonywana jest okrywa rekultywacyjna, biologiczna z 

zastosowaniem odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nie spełniający wymagań (nie nadający się 

do wykorzystania), wytwarzanego w instalacjach ZUOK „Orli Staw”. 

W okresie letnim powierzchnie świeżo ułożonych odpadów, w razie silnego pylenia, są zraszane 

wodą ze zbiornika na odcieki, z sieci wodociągowej, lub ze zbiornika wód opadowych.  

Warstwa 2,0 m odpadów przykrywana jest warstwą izolacyjną, która powinna mieć maksymalną 

grubość 0,3 m, a jej udział w stosunku do odpadów składowanych nie przekroczy 15 %.  

 

8.0. Rekultywacja kwatery nr 1 

 

8.1.0 Ogólne założenia rekultywacji  

Rekultywacja składowisk odpadów obejmuje szereg ustaleń dotyczących sposobu i zakresu 

wykonania prac rekultywacyjnych a także późniejszego zagospodarowania terenu.  

Istotą rekultywacji składowiska odpadów jest stworzenie poprzez zabiegi techniczne, 

agrotechniczne i uprawowe takich warunków, aby naturalne procesy przemian biochemicznych 

zachodzące wewnątrz składowiska przebiegały w sposób możliwie najszybszy przy jak 

najmniejszym niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko. Zabiegi minimalizujące zagrożenia dla 

składowisk polegają głównie na uszczelnieniu złoża odpadów oraz stworzeniu rekonstrukcji 

warstwy roślinotwórczej wraz z pokrywą roślinną.  

Aby wody opadowe nie stagnowały na wierzchowinie składowiska odpadów wykonuje się także 

odpowiednie ukształtowanie bryły składowiska z zapewnieniem odprowadzenia wód opadowych 

jako spływ powierzchniowy. Podobne zadanie mają również wprowadzone rośliny na  

powierzchnię składowiska, które będą przechwytywały znaczne ilości wód opadowych i 

roztopowych. 

Rekultywacje składowisk przeprowadza się w dwóch etapach: 
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 rekultywacja techniczna obejmuje ukształtowanie bryły składowiska w odpowiedni 

sposób, nadanie bezpiecznego nachylenia skarpom. Prawidłowo eksploatowane  

składowisko pozwala w znacznym stopniu ograniczyć koszty późniejszej rekultywacji. 

Składowisko powinno być eksploatowane w taki sposób aby móc ukształtować 

wierzchowinę o odpowiednim nachyleniu, które stworzy odpowiednie warunki spływu 

powierzchniowego wód opadowych. Przy zaniechaniu takich działań konieczne jest 

uformowanie bryły, a to wiąże się z nawiezieniem dodatkowych mas ziemnych lub z 

przemieszczeniem zdeponowanych już odpadów. Podczas eksploatacji składowiska zaleca 

się nadawanie skarpom zewnętrznym nachylenia o wartości 1:2 -1:3. 

 rekultywacja biologiczna obejmuje zabezpieczenie stateczności zboczy poprzez 

zabudowę biologiczną, przeciwerozyjną obudowę zboczy i wierzchowin roślinnością 

pionierską, inicjowanie procesów glebotwórczych, stworzenie warunków siedliskowych dla 

roślin, odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi (uprawa mechaniczna gruntu, 

nawożenie mineralne, wprowadzanie mieszanek próchniczych, wysiew roślin głównie 

motylkowych i traw). Czas rekultywacji biologicznej może być różny w zależności od typu 

nieużytku, właściwości fizykochemicznych podłoża, typu zagospodarowania.  

Zagospodarowując teren składowiska po rekultywacji należy spełnić wymogi prawne, a w 

szczególności zapis o zakazie wznoszenia budowli i wykonywania wykopów oraz instalacji 

nadziemnych i podziemnych, niezwiązanych z funkcjonowaniem składowiska, przez 50 lat od dnia 

zamknięcia obiektu, ujętego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie składowisk odpadów. 

 

9.0. Projektowe rozwiązania techniczne  

 

9.1.0 Rekultywacja techniczna 

Rekultywacja techniczna polegać będzie na ukształtowaniu wierzchowiny kwatery w taki sposób, 

aby otrzymać spadek terenu gwarantujący swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych  

i roztopowych, co wraz z zainicjowaną zabudową biologiczną całego depozytu ograniczy filtrację 

pionową, tj. do wewnątrz masy odpadów.  W tym celu wierzchowina zostanie ukształtowana ze 

spadkiem o wartości ok. 0,5 % w kierunku południowym.  

Zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, odpady deponowane były do  

max. rzędnej wynoszącej ok. 152,50 m n.p.m.  Aktualnie rzędne odpadów na wierzchowinie 

kwatery kształtują się na poziomie od ok. 150,00 m n.p.m (północno-wschodnia część 

wierzchowiny) do ok. 152,50 m. n.p.m.(południowa część wierzchowiny składowiska). 

Po ułożeniu warstw rekultywacyjnych max. rzędna stropu projektowanych warstw wynosić będzie 

153,78 m. n.p.m. (północna część wierzchowiny), natomiast najniższa rzędna stropu warstw 

rekultywacyjnych kształtować się będzie na poziomie ok. 153,35 m. n.p.m (południowa część 

wierzchowiny). Uwzględniając miąższość warstw rekultywacyjnych 1,70m, spąg warstw 

rekultywacyjnych kształtować się będzie odpowiednio max. 152,08 m n.p.m. oraz min. 151,65 m 

n.p.m.  

W ramach prac rekultywacyjnych, przewiduje się ukształtowanie wierzchowiny oraz skarp przy 

drodze wjazdowej na wierzchowinę (skarpom – w górnym odcinku drogi należy nadać łagodniejsze 

nachylenie, wynoszące 1:2.). W związku z powyższym, przewiduje się przemieszczenie odpadów 

w ilości ok. 2 100 m³. Materiał z formowania wierzchowiny oraz skarp należy przemieścić na 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – IV Część –Dokumentacja projektowa 
 

Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

UA.271.1.6.2016  Strona 91 z 128 

wierzchowinę kwatery, rozplantować oraz zagęścić aż do uzyskania docelowych rzędnych, 

zgodnych z przekrojami rekultywacji składowiska. Ilość odpadów wyznaczona do przemieszczenia, 

została wyliczona jako geometryczna, bez uwzględnienia współczynnika zagęszczania odpadów. 

Warstwy rekultywacyjne zostały dobrane wg. wydanej decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie 

kwatery nr 1. Według ww. decyzji, rekultywacja kwatery nr 1 wyglądać będzie następująco: 

Wierzchowina: 

 Wykonanie warstwy wyrównawczej o miąższości ok. 0,25m 

 Wykonanie warstwy drenażowej wód odciekowych o miąższości ok. 0,2 m 

 Wykonanie warstwy uszczelniającej wykonanej z bentomaty 3 kg/m² 

 Wykonanie warstwy drenażowej wód opadowych o miąższości ok. 0,25 m 

 Wykonanie warstwy biologicznej o miąższości 1,0m  

 

Skarpy 

 Wykonanie warstwy wyrównawczej o miąższości ok. 0,25m 

 Wykonanie warstwy drenażowej wód odciekowych o miąższości ok. 0,2 m (tylko pod 

bentomatą) 

 Wykonanie warstwy uszczelniającej wykonanej z bentomaty 3 kg/m² - fartuch 10 m. Skarpa 

północna – fartuch 1,0m 

 Wykonanie warstwy drenażowej wód opadowych o miąższości ok. 0,25 m (tylko nad 

bentomatą) 

 Wykonanie warstwy biologicznej o miąższości 0,2 – 0,65 m  

 

Nachylenie skarp kwatery nr 1 w znacznej mierze jest dopasowane do stanu istniejącego. Skarpy 

istniejącej kwatery, posiadają nachylania:  

 Północna    1:1,58 – 1:1,87  przy max. wysokości ok.13,15  m  

 Zachodnia  1:1,82 – 1:2,05   przy max. wysokości ok.6,27 m  

 Południowa 1:1,92 – 1:2,00  przy max. wysokości ok.16,20 m  

 Wschodnia  1:1,89 – 1:1,98  przy max. wysokości ok.16,20 m  

Górną część skarp należy wykonać o bardzo łagodnym nachyleniu, wynoszącym od ok. 1:4,00 

(skarpy północne oraz zachodnie), do ok. 1:5,00 (skarpy południowe).  

Istniejące nachylenia skarp oraz ich wysokości nie pozwalają na wykonanie okrywy rekultywacyjnej 

bez jakiegokolwiek sposobu zabezpieczenia przed osunięciem się warstw rekultywacyjnych 

spowodowanych m.in. występowaniem zjawiska erozji wodnej.  

Wykonanie łagodniejszych nachyleń 1:2 – 1:3 spowoduje powstanie znacznych ilości odpadów do 

zagospodarowania oraz zwiększy koszty rekultywacji technicznej. W związku z powyższym 

postanowiono nie nadawać skarpom łagodniejszego nachylenia i dostosować się do stanu 

istniejącego – rekultywacja skarp kwatery polegać będzie na obsypaniu warstwami 

rekultywacyjnymi skarp, odpowiednim zagęszczeniu warstw rekultywacyjnych na skarpach oraz 

wykonania w późniejszym etapie zabezpieczenia skarp za pomocą kiszki faszynowej. 

Kiszka faszynowa Ø 15 rozkładana będzie w odstępach ok. 3,0m, która podzieli skarpę na pewne 

odcinki, powodując w ten sposób zmniejszenie prędkości spływu wód opadowych. Im mniejsza 

prędkość spływu wód opadowych, tym mniej gruntu oraz nasion traw zostanie wypłukana. 

Zastosowanie kiszki faszynowej np. sosnowej, spowoduje także w dalszej perspektywie czasu 

naturalne zbrojenie skarp – wrastanie faszyny w konstrukcję skarpy.  
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Wykonywanie zabezpieczenia skarp za pomocą kiszki faszynowej należy rozpocząć od krawędzi 

wierzchowiny skarpy oraz od podnóża skarp, schodząc w odstępach 3m do środka skarpy.                   

W ramach prac zabezpieczających skarpy, planuje się wykorzystanie ok. 3 609 m.b. kiszki 

faszynowej. 

Kiszkę faszynową należy rozkładać poniżej 10m fartucha wykonanego z bentomaty.  

Skarpa północna kwatery zostanie okryta tylko i wyłącznie 0,25m warstwą wyrównawczą. Warstwę 

uszczelniającą – bentomatę należy rozłożyć na skarpie tylko o długości 1,0m. Eksploatacja 

kwatery nr 2 prowadzona jest w kierunku połączenia obu kwater i stworzenia jednego wspólnego 

zamknięcia (rekultywacji) kwater. W związku z powyższym skarpy północne, jak i droga na odcinku 

na którym zostaną usypywane odpady, zostanie tylko i wyłącznie przykryta 0,25m warstwą 

wyrównawczą.  

Droga wjazdowa powyżej „klina odpadów” łączącego obie kwatery, posiadać będzie następujące 

warstwy rekultywacyjne: 

 Warstwa wyrównawcza – 0,25m 

 Warstwa drenażowa – 0,2 m 

 Warstwa uszczelniająca – bentomata; 

 Warstwa ochronna – 0,25m 

Spadek podłużny drogi w znacznej mierze należy zachować jak dotychczasowy. Jedynie w górnym 

odcinku drogi (na wysokości zakrętu), spadek drogi należy wyostrzyć z aktualnego ok. 3,60 % do 

ok. 7,20% na odcinku ok. 39,00 m. Spadek poprzeczny drogi należy ukształtować w granicach ok. 

1,0 % umożliwiający spływ wód opadowych poza czaszę kwatery. Spadek poprzeczny należy 

wykonywać zgodnie z przekrojami.  

Z uwagi na fakt, iż warstwy rekultywacyjne na drodze wynosić będą od. ok 0,25 m (w dolnej części 

drogi, na odcinku łączącym obie kwatery) do ok. 0,7m (powyżej obszaru łączenia obu kwater), 

spadek podłużny drogi (na odcinku łączenia dwóch obszarów drogi), należy zwiększyć  

i dopasować górnej części drogi. 

Przy krawędzi skarpy drogi wjazdowej, na wierzchowinie kwatery należy wykonać groblę  

o wysokości 0,5m, szerokości 0,5m w celu uniknięcie ewentualnego napływu wód opadowych  

z wierzchowiny na drogę wjazdową. Groblę należy wykonać z piasku. 

W ramach planowanej inwestycji, przewiduje się także wykonanie systemu nawadniania złoża 

odpadów, w celu intensyfikacji produkcji biogazu. W tym celu należy wykonać system nawadniania 

składający się z rurociągów PE o średnicy 75 – 90 mm. Do nawadniania złoża odpadów zostaną 

wykorzystane odcieki gromadzone w zbiorniku na odcieki oraz alternatywnie woda opadowa.  

W tym celu zostaną wykorzystane istniejące przepompownie odcieków oraz wód opadowych.  

Odcieki oraz wody opadowe, będą tłoczone na wierzchowinę kwatery, gdzie będą gromadzone  

w zbiorniku o poj. ok. 5,0 m³. Ze zbiornika wody będą  grawitacyjnie rozprowadzane do warstwy 

drenażowej umieszczonej pod bentomatą. Na każdym rurociągu zostanie zamontowana zasuwa 

umożliwiająca regulację nawadniania odpadów w danym sektorze kwatery. W celu wyeliminowania 

możliwości migracji biogazu projektowanymi rurociągami, na każdym rurociągu, przed wejściem do 

zbiornika należy wykonać syfon. Zakres dotyczący wykonania systemu nawadniania złoża 

odpadów, został opracowany odrębną dokumentacją – rozdział II, System nawadniania złoża 

odpadów kwatery nr 1. Wszelkie wytyczne dot. powyższego zakresu należy dokonywać zgodnie z 

ww. dokumentacją techniczną. 
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Kwatera nr 1 została wyposażona w system czynnego odgazowania, w którym biogaz jest 

unieszkodliwiany przy użyciu jednostki kogeneracyjnej z modułem odzysku ciepła. W ramach 

realizacji instalacji czynnego odgazowania kwatery nr 1 wykonano studnie odgazowania w ilości 15 

szt.  

Planowane warstwy rekultywacyjne kształtują się następująco (idąc od dołu): 

Wierzchowina kwatery 

 

 warstwa wyrównawcza: należy ją uformować bezpośrednio na zagęszczonej warstwie 

odpadów. Warstwę wyrównawczą należy formować ze spadkiem 0,5 %. Warstwa ta będzie 

miała miąższość ok. 0,25 m Warstwę tą należy wykonać z piasku.  

Jako materiał na warstwę wyrównawczą można także zastosować odpady, które zgodnie z 

załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r 

(Dz.U.2013.523).  

Przed przystąpieniem do wykorzystania odpadów jako warstwy wyrównawczej, należy 

wcześniej wykonać poletko doświadczalne w celu stwierdzenia możliwości wykorzystania  

i wbudowania materiału w konstrukcję warstwy rekultywacyjnej.   

 Warstwa drenażowa: należy ją uformować bezpośrednio na zagęszczonej warstwie 

wyrównawczej. Warstwę drenażową należy formować ze spadkiem 0,5 %. Warstwa ta 

będzie miała miąższość ok. 0,20m i pełnić będzie funkcję drenażu dla dostarczonych 

odcieków bądź wody opadowej. Warstwę tą należy wykonać z materiału  

o współczynniku filtracji k˃1x10-4 m/s np. żwiru i piasku. 

 Warstwa uszczelniająca: należy ją rozłożyć bezpośrednio na wyprofilowanej  

i zagęszczonej warstwie drenażowej.  

Ponieważ składowisko posiada instalację odgazowującą (studnie odgazowujące, stacja 

ssaw, agregat kogeneracyjny, pochodnia spalania biogazu), na wierzchowinie oraz 

skarpach zostanie zastosowana bentomata - uszczelnienie wierzchowiny mające na celu 

ograniczenie możliwości podciągania tlenu. Dzięki zastosowaniu bentomaty, zostanie 

zminimalizowana ilość powstających odcieków. Planuje się wykonać warstwę 

uszczelniającą z bentomaty 3kg/m². 

 Warstwa drenażowa: należy ją uformować bezpośrednio na warstwie uszczelniającej – 

bentomacie. Warstwę drenażowa należy formować ze spadkiem 0,5 %. Warstwa ta będzie 

miała miąższość ok. 0,25m i pełnić będzie funkcję drenażu wód opadowych. Warstwę tą 

należy wykonać z materiału o współczynniku filtracji k˃1x10-4 m/s np. żwiru i piasku. 

 warstwa podglebia dla roślin: zabezpieczy przed erozją wodną i wietrzną, zapewni 

retencje wody, umożliwi prawidłową wegetację roślin rekultywacyjnych oraz będzie 

przejmować przesiąkające wody opadowe i odprowadzać je będzie bez naruszenia 

stateczności pokrywy rekultywacyjnej. Miąższość tej warstwy wynosić będzie ok. 0,9m. 

Warstwę podglebia należy wykonać z ziemi. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r 

(Dz.U.2013.523) w sprawie składowisk odpadów, jako warstwę podglebia można 

zastosować warstwę, która będzie wykonana z odpadów wytworzonych w procesie 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów – kompost 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – IV Część –Dokumentacja projektowa 
 

Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

UA.271.1.6.2016  Strona 94 z 128 

nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – 19 05 03 (materiał po 

przesianiu na sicie 0-20 mm);  

 warstwa organiczna: miąższość warstwy wynosić będzie ok. 0,10 m i wykonana będzie z 

gleby i piasku z dodatkiem środka poprawiającego właściwości gleby – „HUM-OS”  

 

Skarpy kwater 

 warstwa wyrównawcza: Warstwa ta będzie miała miąższość ok. 0,25 m Warstwę tą 

należy wykonać z piasku.  

Jako materiał na warstwę wyrównawczą można także zastosować odpady, które zgodnie z 

załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r 

(Dz.U.2013.523).  

Przed przystąpieniem do wykorzystania odpadów jako warstwy wyrównawczej, należy 

wcześniej wykonać poletko doświadczalne w celu stwierdzenia możliwości wykorzystania  

i wbudowania materiału w konstrukcję warstwy rekultywacyjnej.   

 warstwa drenażowa: Warstwa drenażowa zostanie ułożona tylko i wyłącznie pod 

fartuchem wykonanym z bentomaty. Warstwa ta będzie miała miąższość ok. 0,20m. 

Warstwę tą należy wykonać z materiału o współczynniku filtracji k˃1x10-4 m/s np. żwiru  

i piasku. 

 warstwa uszczelniająca: należy ją rozłożyć bezpośrednio na wyprofilowanej  

i zagęszczonej warstwie drenażowej. Planuje się wykonać warstwę uszczelniającą z 

bentomaty 3kg/m². Na skarpach zachodnich, południowych, wschodnich należy wyłożyć 

fartuch o dł. ok. 10m. Na skarpie północnej, fartuch ten posiadać będzie długość ok. 1,0m. 

 warstwa drenażowa: Warstwa drenażowa zostanie ułożona tylko i wyłącznie nad 

fartuchem wykonanym z bentomaty. Warstwa ta będzie miała miąższość ok. 0,25m. 

Warstwę tą należy wykonać z materiału o współczynniku filtracji k˃1x10-4 m/s np. żwiru  

i piasku. 

 warstwa podglebia dla roślin: zabezpieczy przed erozją wodną i wietrzną, zapewni 

retencje wody, umożliwi prawidłową wegetację roślin rekultywacyjnych oraz będzie 

przejmować przesiąkające wody opadowe i odprowadzać je będzie bez naruszenia 

stateczności pokrywy rekultywacyjnej. Miąższość tej warstwy wynosić będzie od ok.  

0,2 – 0,65 m. Warstwę podglebia należy wykonać z ziemi. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r 

(Dz.U.2013.523) w sprawie składowisk odpadów, jako warstwę podglebia można 

zastosować warstwę, która będzie wykonana z odpadów wytworzonych w procesie 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów – kompost 

nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – 19 05 03 (materiał po 

przesianiu na sicie 0-20 mm);  

 wykonanie zabezpieczenie skarp: wykonanie kiszki faszynowej. W ramach prac 

zabezpieczających skarpy, planuje się wykorzystanie ok. 3 609 m.b. kiszki. 
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Wartości charakterystyczne  

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1.  
Całkowita powierzchnia kwatery, po rekultywacji  (mierzona w rzucie, po obrysie 
skarp wew. wraz z drogą wjazdową)  m² 27 998 

2.  Powierzchnia wierzchowiny kwatery po rekultywacji  (mierzona w rzucie) m² 4 612 

3.  Całkowita powierzchnia drogi wjazdowej po rekultywacji  m² 4 416 

4.  Całkowita powierzchnia skarp kwatery po rekultywacji  m² 18 970 

5.  Wykopy – odpady do przemieszczenia  m³ 2 100 

 WIERZCHOWINA    

6.  Warstwa wyrównawcza – 0,25 m m³ 1 473 

7.  Warstwa drenażowa – 0,20 m m³ 1 178 

8.  Warstwa uszczelniająca – bentomata (bez zakładów) – 3 kg/m² m² 5 890 

9.  Warstwa drenażowa – 0,25 m m³ 1 473 

10.  Warstwa organiczna – 0,90 m m³ 4 367 

11.  Warstwa organiczna – „HUM –OS” – 0,10 m m³ 4 56 

12.  Grobla h =0,5m, L=0,5m  m³ 40 

 SKARPY   

13.  Warstwa wyrównawcza – 0,25 m m³ 6 032 

14.  Warstwa drenażowa – 0,20 m m³ 1 014 

15.  
Warstwa uszczelniająca – bentomata – skarpy + droga wjazdowa  (bez zakładów) – 
3 kg/m² m² 5 150 

16.  Warstwa drenażowa – 0,25 m m³ 9 95 

17.  Warstwa organiczna – 0,2 – 0,65m m³ 8 555 

18.  
Warstwa drenażowo- ochronna (droga wjazdowa powyżej połączenia dwóch 
kwater) – 0,25 m m³ 2 72 

19.  Kiszka faszynowa  m.b 3 609 

Kubatury zostały wyliczone jako przestrzenne bez uwzględnienia ewentualnego współczynnika zagęszczenia i spulchnienia.  

9.2.0 Rekultywacja biologiczna 

Rekultywacja biologiczna ma za zadanie odtworzenie i ukształtowanie nowych biologicznych 

wartości użytkowych gleby oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowiska przez zabudowę 

biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną wierzchowiny i zboczy składowiska.  

Biologiczna zabudowa gruntu zostanie wykonana poprzez jego obsianie mieszankami traw.  

Na warstwę gleby należy wysiać mieszankę traw, która powinna zostać poprzedzona przedplonem 

z roślin motylkowych lub mieszankami traw i roślin motylkowych, mających za zadanie 

wzbogacenie podłoża w azot i substancje organiczne. Mieszanka traw powinna być dobrana dla 

obsiewu terenów o dużym pochyleniu, gdzie zależy na szybkim rozwoju systemu korzeniowego.  
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Krzewiące się trawy stworzą naturalną konstrukcję zbrojącą zbocze i w wystarczającym stopniu 

zapobiegającą wystąpieniu osuwisk na skutek utraty stateczności, uniemożliwiając jednocześnie 

wymywanie przez wodę cząstek gruntu.  

Priorytetem dla tak wysokich i stromych skarp jest jak najszybsze doprowadzenie do porośnięcia 

powierzchni skarp. Efekt ten można wzmocnić np. wysiewem zbóż. 

Przed przystąpieniem do obsiania należy sprawdzić czy wierzchowina i skarpy np. na skutek 

osiadania nie doznała odkształceń, które powodują powstawanie na niej zastoin wód opadowych. 

W takim przypadku z obsianiem należy poczekać do czasu przywrócenia stanu pierwotnego 

wierzchowinie, najlepiej przy użyciu ziemi uprawnej. 

Na warstwie rekultywacyjnej właściwej wykonane zostaną zabiegi agrotechniczne, wysiew traw. Warunkiem 

realizacji tych zadań jest właściwy dobór roślin. Skład gatunkowy roślin celowo wprowadzanych w trakcie 

realizacji rekultywacji może być zmienny w miarę postępujących zmian siedliskowych umożliwiających 

nasadzenia roślin kształtujących dalsze przemiany rekultywowanego terenu, aż do właściwego składu 

zgodnego z oczekiwanym kierunkiem zagospodarowania. Warstwę rekultywacyjną właściwą proponuje się 

obsiać np. nasionami traw kupkówki pospolitej, mietlicy, kostrzewy czerwonej, kostrzewy owczej, rajgrasu 

angielskiego w ilości ok. 300 kg/ha. Ponieważ trawy dużo wolniej niż inne rośliny zazieleniają powierzchnię, 

należy wysiać jednocześnie rośliny o bardzo krótkim czasie wschodów oraz intensywnej wegetacji 

bezpośrednio po wschodach. Do nich należą zboża, rzepik, rzepak, gorczyca. Ponieważ rośliny zbożowe nie 

mogą mieć zastosowania ze względu na ptactwo proponuje się zastosować gorczycę lub rzepik, który ze 

względu na możliwość wzrostu we wszystkich okresach sezony wegetacyjnego jest najodpowiedniejszą 

rośliną do pilotowego zazieleniania.. 
 

10.0. Wytyczne przy wykonywaniu robót 

 

USZCZELNIENIE ZA POMOCĄ MATY BENTONITOWEJ  

Mata bentonitowa 3000 g/m² musi być odpowiednio opakowana przez Dostawcę. Opakowanie 

powinno chronić materiał przed opadami i wpływami UV. Wraz z dostawą odbierający powinien 

otrzymać aprobatę techniczną i deklarację zgodności. Podczas rozładunku każdą rolkę należy 

obejrzeć i sprawdzić stan opakowania. Rolki wykazujące uszkodzenia mają być oznaczone  

i odłożone na bok w celu przeprowadzenia dokładnej kontroli w trakcie układania. Wszelkie 

uszkodzenia zgłosić Dostawcy.  

Mniejsze rozdarcia czy rozerwania plastikowego opakowania naprawić przy użyciu odpornej na 

wilgoć taśmy przed umieszczeniem w miejscu składowania dla zapobieżenia przed opadami. 

Materiał składować pod wiatą, w magazynie lub na placu składowym. W przypadku składowania 

na placu budowy należy wyznaczyć i odpowiednio oznakować miejsce składowania. Zapewnić 

łatwy dostęp do materiału. Jednocześnie nie należy składować materiału bezpośrednio przy 

ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Wyznaczone miejsce ma być wyrównane, 

utwardzone i możliwie suche. Rolki składować w stosy nie wyższe niż pięć warstw. Dolna warstwa 

powinna być ułożona na paletach lub innych przekładkach. Po ułożeniu całość materiału 

zabezpieczyć dodatkowo przez przykrycie folią lub brezentem. 

Powierzchnie, na których ma być układana mata bentonitowa powinny być ukształtowane, 

przygotowane i zagęszczone zgodnie z dokumentacją. Poziom zagęszczenia będzie taki, aby  

sprzęt instalacyjny lub inne pojazdy wykonawcze, które poruszają się po obszarze rozkładania  nie 

powodowały kolein.  
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Przy układaniu maty na nachylonych powierzchniach skarp pasma układać dachówkowo tak, aby 

woda opadowa swobodnie po nich spływała i nie zanieczyszczała zakładów. Układając pasma 

zwrócić uwagę, aby nie były one zbyt naprężone. Nie powinny także posiadać zmarszczeń i fałd.  

Nie należy przeciągać materiału po podłożu, za wyjątkiem przypadków, gdy konieczne jest 

utworzenie prawidłowego zakładu pomiędzy sąsiadującymi pasmami. Mata układana jest na 

zakład. Na pasmach maty znajdują się linie określające wielkość zakładu podłużnego. Po 

rozwinięciu kolejnego pasma, jego krawędź sąsiadującą z wcześniej ułożonym należy odchylić.  

Strefę zakładu oczyścić i przesypać dostarczonym granulatem bentonitowym w ilości 0,4 kg / mb 

zakładu. Kierunek zakładów ma być zgodny z kierunkiem przepływającej wody.  

Nie zaleca się wykonywania poprzecznych połączeń maty na skarpie. Dlatego należy zwrócić się 

do  Dostawcy, aby rolki zamówionego materiału miały, jeżeli to możliwe, długość odpowiednią do 

długości skarpy.  

Przed zasypaniem maty dokonać jej przeglądu i odbioru. W przypadku wystąpienia uszkodzeń  

w postaci przecięć lub rozdarć należy je naprawić przez ułożenie na uszkodzonym obszarze łaty 

przechodzącej w każdym kierunku o minimum 30 cm poza obszar uszkodzenia. Na obrzeżach 

uszkodzenia zastosować obsypkę z bentonitu. 

Instalację można przeprowadzać w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych 

deszczy. Należy zwrócić uwagę, aby ułożony materiał nie był zbyt długo wystawiony na działanie 

czynników atmosferycznych. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA NASYPÓW 

 nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości, 

 grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na 

podstawie próbnego zagęszczenia na nasypie doświadczalnym; 

 dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane równolegle, 

w tym samym czasie, 

 nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt, a kształt nasypu powinien być 

realizowany tak, aby uwzględniał poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu. 

 grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z następujących warunkami: 

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację 

lub poślizg, 

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu, grunty powinny mieć takie uziarnienie, 

aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy też 

rozmyć 

 

11.1.0 Prace Pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z lokalizacją i współrzędnymi punktów 

głównych trasy oraz reperów. Po zapoznaniu się z punktami głównymi, reperami, powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, który zobowiązany jest 

wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne, krawędzie, załamania i obrysy geometryczne 
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obiektów oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć wykonawcy szkic wytyczenia 

oraz wykaz punktów wysokościowych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez geodetę, wykonawca powinien przeprowadzić pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach w wytyczeniu punktów głównych i (lub) 

reperów roboczych.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określającew sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót.  

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmować będzie  wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wyznaczenie w czasie trwania robót 

ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach, nachyleń itp., zgodnie z dokumentacją 

projektową. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 

paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

trasy. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 

11.2.0 Wytyczne BHP 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w czynnościach budowlanych, rozruchowych i eksploatacyjnych 

powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i posiadać udokumentowane aktualne zaświadczenia o 

ukończeniu kursu odpowiedniego stopnia. 

Wszystkie roboty związane z realizacją inwestycji (roboty ziemne i technologiczne) winny być 

przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz norm i wytycznych 

dotyczących wykonawstwa i odbioru robót. 

Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 

należy zapewnić warunki BHP oraz wymagania i badania zgodne z : 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003.169.1650.j.t), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003.47.401), 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.1993.96.438), 

Obsługujący urządzenia energetyczne powinni posiadać uprawnienia odpowiedniego stopnia. 

Całość robót związanych z budową, rozruchem i eksploatacją obiektów należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP. 

Kierownik budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego powinien opracować Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W planie BIOZ uwzględnić istniejącą instalację odgazowania – 

kontrolę ryzyka uszkodzenia studni odgazowujących i gazociągów. 
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OPIS TECHNICZNY 

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlany z elementami wykonawczymi 

instalacji nawadniania złoża odpadów na kwaterze odpadów nr 1 innych niż 

niebezpieczne i obojętne na terenie  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw” Orli Staw 2, w miejscowości Ceków. Niniejsze opracowanie jest częścią 

dokumentacji rekultywacji przedmiotowej kwatery.  

 

1. Podstawa opracowania 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych; 

 wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla zakresu inwestycji; 

 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu nr V/35/99; 

 Decyzja na zamknięcie kwatery nr 1 z 30 lipca 2015; 

 Karty katalogowe istn. pompowni P11 i P26; 

 Projekt istn. zbiornika wód opadowych i odciekowych; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 

późn. zmianami); 

 normy, normatywy, katalogi produkcji; 

 literatura techniczna. 

2. Cel i zakres opracowania. 
Celem budowy instalacji nawadniania złoża odpadów na kwaterze nr 1 jest 

intensyfikacja procesów metanogenezy i produkcji biogazu a także racjonalizacja 

gospodarki odciekowej na terenie Zakładu. 

Zakres opracowania obejmuje:  

- Budowę instalacji nawadniającej, doprowadzającej odcieki z istniejącej 

przepompowni wód opadowych przy zbiorniku wód opadowych do 

projektowanego zbiornika wyrównawczego na czaszy odpadów;  

- Budowę instalacji nawadniającej, doprowadzającej odcieki z istniejącego 

zbiornika wód ociekowych przy pomocy istniejącej pompy zatapialnej do 

projektowanego zbiornika wyrównawczego na czaszy odpadów;  

- Budowę zbiornika wyrównawczego na czaszy odpadów;  

- Budowę instalacji rozsączająca odcieki ze zbiornika wyrównawczego na czaszy 

odpadów do złoża odpadów. 

3. Stan istniejący. 
Kwatera nr 1 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” została 
przeznaczona do prac rekultywacyjnych zgodnie z decyzją o zamknięciu z dnia 30 lipca 
2015r. Kwatera posiada uszczelnienie i drenaż odcieków odprowadzający odcieki do 
żelbetowego zbiornika o pojemności czynnej ok. 410,0m3 zlokalizowanego u podnóża 
zachodniej skarpy.  Zbiornik jest wyposażony w pompę zatapialną ozn. P11 – 
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SM2 750/80T o mocy 7,2kW umożliwiająca przepompowanie nadmiaru odcieku ze 
zbiornika na kwaterę. U podnóża zachodnie skarpy znajduje się także podziemny 
zbiornik wód opadowych o poj. ok. V=390m3, połączony z przepompownią wyposażoną 
w pompy typ ZH-ICL/S 3.18.60.  
Kwatera posiada instalację czynnego odgazowania w postaci pionowych studni 
gazowych połączonych z kontenerową stacją gazową także zlokalizowaną u podnóża 
zachodniej skarpy.  

4. Opis projektowanych rozwiązań projektowych. 

3.1 Projektowana instalacja nawadniająca na odcinku: 

 istn. zbiornik wód opadowych – projektowany zbiornik wyrównawczy. 
 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się rurociąg doprowadzający odcieki ze 

zbiornika wód opadowych do zbiornika wyrównawczego na czaszy odpadów. 

Zaprojektowano rurociąg z rur i kształtek polietylenowych wysokiej gęstości PE Ø75, 

łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych. Rurociąg należy wpiąć w króciec DN 

100 zlokalizowany w zbiorniku przepompowni wód opadowych przy zbiorniku wód 

opadowych. Na wejściu do przepompowni zaprojektowano zasuwę klinową DN 65. 

Rurociąg prowadzić w kierunku zbiornika wyrównawczego na czaszy odpadów zgodnie 

z planem i profilem.   

Rurociąg układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr 10cm. Nad 

przewodami należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego 

z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić 20 cm nad rurą.  

Instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie 0.9 MPa (wg PN-81/B-10725 oraz 

BN 82/9192-06). Rurociąg zależy zainwentaryzować geodezyjnie.  

 
Obliczenia doboru pompy 
 
rzędna dna przepompowni – 124,50 
rzędna wlotu do zbiornika wyrównawczego – 153,88 
wysokość geometryczna podnoszenia hgeom. = 153,88-124,50 = 29,38m 
straty liniowe: i=50%o /mb 
długość rurociągu L=109,8m 
wysokość strat liniowych: Hl = 109,8 x 5cm = 549cm 
całkowita wysokość strat Hcał. = 29,38+5,49 = 34,87 m; 
 
W przepompowni wód opadowych zamontowany jest zestaw pomp typ ZH-ICL/S 
3.18.60.  o mocy 16,5kW.  
 
Istniejący zestaw pomp pozwoli, przy zakładanej wysokości strat Hcał. = 34,87 m, na 
tłoczenie odcieku o wydatku Q=75m3/h co pozwoli na napełnienie zbiornika 
wyrównawczego o pojemności V=5,0m3 w czasie t=4min. 
 
Istniejący zestaw pompowy jest wystarczający do celu zasilenie zbiornika 
wyrównawczego. 
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Materiał 

Średnica  
[mm] 

Ilość 
 

Rura pełna  75 109,8m 

Kolano elektrooporowe 75 6 szt. 

Mufa redukcyjna 
elektrooporowa 

100/75 1 szt. 

Tuleja kołnierzowa 110 1 szt. 
Trójnik stal nierdzewna 110 1 szt. 

Zasuwa klinowa z 
obudową i skrzynką  

65 1 szt. 

 

3.2 Projektowana instalacja nawadniająca na odcinku: 

Istn. zbiornik wód odciekowych  – projektowany zbiornik wyrównawczy. 
 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się rurociąg doprowadzający odcieki ze 

zbiornika wód odciekowych z kwatery do zbiornika wyrównawczego na czaszy 

odpadów. Zaprojektowano rurociąg z rur i kształtek polietylenowych wysokiej gęstości 

PE Ø75, łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych. Rurociąg należy wpiąć w 

rurociąg DN 75 biegnący z pompy zatapialnej zamontowanej w zbiorniku. Na wejściu do 

zbiornika wyrównawczego należy zamontować zawór kulowy DN 70. Rurociąg 

prowadzić w kierunku zbiornika wyrównawczego na czaszy odpadów zgodnie z planem 

i profilem.   

Rurociąg układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr 10cm. Nad 

przewodami należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego 

z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić 20 cm nad rurą.  

Instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie 0.9 MPa (wg PN-81/B-10725 oraz 

BN 82/9192-06). Rurociąg zależy zainwentaryzować geodezyjnie.  

 
Obliczenia doboru pompy 
 
rzędna dna zbiornika – 127,90 
rzędna wlotu do zbiornika wyrównawczego – 153,88 
wysokość geometryczna podnoszenia hgeom. = 153,88-127,90 = 25,98m 
straty liniowe: i=45%o /mb 
długość rurociągu L=102,0m 
wysokość strat liniowych: Hl = 102,0 x 4,5cm = 4,59cm 
całkowita wysokość strat Hcał. = 25,98+4,59 = 30,57 m; 
 
W zbiorniku zamontowana jest pompa typ SM2 750/80T o mocy 7,2kW 
Istniejący zestaw pomp pozwoli, przy zakładanej wysokości strat Hcał. = 30,57 m, na 
tłoczenie odcieku o wydatku Q=18m3/h co pozwoli na napełnienie zbiornika 
wyrównawczego o pojemności V=5,0m3 w czasie t=16,6min. 
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Istniejący zestaw pompowy jest wystarczający do celu zasilenie zbiornika 
wyrównawczego. 
 

 
 

Materiał 
Średnica  

[mm] 
Ilość 

 
Rura pełna  75 102,0m 

Kolano elektrooporowe 75 7 szt. 

 

3.3 Instalacja rozsączająca. 
 
Rozsączanie odcieków ze zbiornika wyrównawczego na czaszy odpadów odbywać się 

będzie w sposób grawitacyjny przy pomocy rurociągów z rur PE Ø90 ułożonych 

promieniście po obwodzie zbiornika wyrównawczego. Zgodnie z Decyzja na zamknięcie 

kwatery nr 1 z 30 lipca 2015; instalacja została zaprojektowana w „warstwie 

rozsączania odcieków miąższości 20cm ze żwiru” i zostanie ułożona w czasie 

wykonywania okrywy rekultywacyjnej. Perforowany odcinek rurociągów 

rozsączających należy ułożyć na podsypce i w obsypce żwirowej o granulacji 16/32mm. 

Perforacje wykonać w postaci 3 otworów o średnicy 8mm wykonanych w dolnej części 

rury co 50cm. Rurociąg układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr 10cm. 

Każdy odcinek rurociągu zakończyć zaślepką PE Ø90. W celu uniemożliwienia migracji 

biogazu do zbiornika, przed wlotem zastosować syfon. Dopływ do poszczególnych nitek 

rozsączających będzie regulowany poprzez zasuwy DN 50 zamontowane przed wlotem 

do zbiornika.  

 
 
Zestawienie materiałów: 
 
 

 
Materiał 

Średnica  
[mm] 

Ilość 
 

Rura perforowana 90 255,0m 

Rura pełna  90 137,0m 

Zasuwa z trzpieniem 50 14 szt. 
Syfon (4 kolana 

elektrooporowe) 
90 14 kpl. 

Zaślepka 90 14 szt. 

Mufy elektrooporowe 90 14 szt. 

Redukcja 
elektrooporowa 

90/50 28 szt. 

Kolano elektrooporowe 90 2 szt. 

Rura osłonowa na 110 14 x 2,0m 
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trzpień 

 

3.4 Zbiornik wyrównawczy. 
Na czaszy odpadów zaprojektowano zbiornik wyrównawczy o średnicy 2000mm, 

wysokości 2000mm i pojemności roboczej 5,0m3. Zbiornik wykonać z tworzywa 

sztucznego PEHD i zakończyć pokrywą dachową. Na pokrywie zamontować wywietrznik 

średnicy  Ø110 oraz właz Ø600. Zbiornik posadowić na płytach drogowych 3,0 x 1,5 x 

0,15m ułożonych na podsypce piaskowej gr. 20cm. Zbiornik zostanie zamontowany w 

ciągu okrywy rekultywacyjnej i będzie wystawał 40 cm ponad teren po rekultywacji.  

3.5 Roboty ziemne  
  

Wykopy otwarte wykonywać w oparciu o zapisy normy PN-B-10736 oraz PN-EN 
1610. Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można 
wykonywać mechanicznie. Miejsca kolizji projektowanych urządzeń z istniejącym 
uzbrojeniem proponuje się ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. Wykopy 
o głębokości przekraczającej 1,5 m należy wykonywać jako szalowane 
z zabezpieczeniem ścian wykopów wypraskami stalowymi.  
 

5. Uwagi ogólne. 
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w 

oparciu o „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
część II – Roboty Instalacji Sanitarnych Przemysłowych”,  obowiązujące przepisy BiHP 
oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych”. 

2.  Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego określa Ustawa z dnia 7 
lipca 1994, Prawo Budowlane, Rozdz.3. wraz z późniejszymi zmianami (tekst 
ujednolicony przez GUNB), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy Prawo 
Budowlane. 

3.  Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty. Wszystkie elementy  
wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki w miejscach połączenia proj. 
odcinka magistrali wodociągowej z istniejącym i dokonać geodezyjnego pomiaru 
rzędnych rurociągu. W przypadku rzędnych rzeczywistych odbiegających od przyjętych 
w niniejszej dokumentacji należy skontaktować się z biurem projektów. 
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Wejherowo, dnia 08.12.2015  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 Oświadczam, że niniejszy projekt p.n. System nawadniania złoża odpadów 

kwatery nr 1, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków, dz. ewid. nr 156/1 obręb nr 0013, Prażuchy 

Nowe, gm. Ceków-Kolonia, powiat Kaliski  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 
 
 
 
Projektant sanitarny:  mgr inż. Mariusz Gosz 

Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0221/PWOS/10 

 

 

Sprawdzający sanitarny:  mgr inż. Monika Figel 

Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0220/PWOS/10 
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