
ZLECENIODAWCA: 

 

 

URZĄD GMINY WIDUCHOWA 

74 – 120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 
tel. (091) 416 72 55, fax: (091) 416 72 81 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:  

 

BIURO INśYNIERII I DORADZTWA EKOLOGICZNEGO 

PANAGEA SP. Z O.O. 

03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 
tel. (022) 616 28 17 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultywacja składowiska odpadów 

komunalnych w Dębogórze  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Roboty przygotowawcze 

AKTUALIZACJA 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

mgr inŜ. Izabella Janecka 

 

 

Warszawa, 2009



REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DĘBOGÓRZE  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Roboty przygotowawcze  

AKTUALIZACJA 
 

Biuro InŜynierii i Doradztwa Ekologicznego PANAGEA Sp. z o.o. 2 

 

SPIS TREŚCI 

I WSTĘP................................................................................................................................. 3 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej ............................................................................ 3 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej............................................................... 3 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.......................................................... 3 

4. Określenia podstawowe.............................................................................................. 3 

II MATERIAŁY......................................................................................................................... 3 

1. Geodezyjne wytyczenie kształtu docelowego nasypu ............................................... 3 

2. Wypełnienie lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia odpadów ..... 4 

III SPRZĘT ............................................................................................................................ 4 

1. Sprzęt pomiarowy do geodezyjnego wytyczenia kształtu docelowego nasypu......... 4 

2. Sprzęt do wypełnienia lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia 

odpadów ............................................................................................................................. 4 

IV TRANSPORT ..................................................................................................................... 4 

1. Transport sprzętu do wytyczenia docelowego kształtu bryły składowiska................ 4 

2. Transport mas ziemnych ............................................................................................ 5 

3. Transport mas odpadów ............................................................................................. 5 

V WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 5 

1. Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych ........................................... 5 

2. Zasady wytyczenia docelowego kształtu bryły składowiska ..................................... 5 

3. Zasady wypełnienia lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia 

odpadów ............................................................................................................................. 6 

VI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT............................................................................................. 6 

1. Kontrola  jakości  prac związanych z wytyczeniem docelowego kształtu 

składowiska ........................................................................................................................ 6 

2. Kontrola jakości wypełnienia deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia 

odpadów ............................................................................................................................. 7 

VII OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................... 7 

VIII ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................ 7 

IX PODSTAWY PŁATNOŚCI.................................................................................................... 7 

X PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................... 7 



REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DĘBOGÓRZE  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Roboty przygotowawcze  

AKTUALIZACJA 
 

Biuro InŜynierii i Doradztwa Ekologicznego PANAGEA Sp. z o.o. 3 

 

I WSTĘP 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z wytyczeniem kształtu docelowego nasypu, uporządkowaniem 

składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Kołaczu, gmina Łask. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacje techniczne stanowią część materiałów przetargowych i naleŜy je stosować 

w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niŜej: 

• geodezyjne wytyczenie kształtu docelowego nasypu; 

• ukształtowanie nasypu  

• uporządkowania terenu: 

− rozplantowanie na wierzchowinie złoŜonych odpadów; 

− zagęszczenie odpadów; 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne.” rozdział I punkt 

4 oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach opracowania specyfikacjach. 

II MATERIAŁY 

1. Geodezyjne wytyczenie kształtu docelowego nasypu 

Do utrwalenia punktów głównych docelowego kształtu bryły składowiska naleŜy 

stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym o długości ok. 0,5 m. 
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2. Wypełnienie lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia 

odpadów 

Lokalne deniwelacje na wierzchowinie naleŜy wypełnić pozyskanymi odpadami i w razie 

potrzeby dowiezionymi masami ziemnymi. 

III SPRZĘT 

1. Sprzęt pomiarowy do geodezyjnego wytyczenia kształtu docelowego nasypu 

Do wytyczenia docelowego kształtu bryły składowiska naleŜy stosować następujący 

sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry; 

• niwelatory; 

• dalmierze; 

• tyczki; 

• łaty; 

• taśmy stalowe i szpilki. 

Zastosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2. Sprzęt do wypełnienia lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania 

i zagęszczenia odpadów 

Do wypełnienia lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia odpadów 

moŜna wykorzystać następujący sprzęt: 

• spychacz o mocy > 80 MW; 

• koparko-ładowarka; 

• pojazd samowyładowczy. 

IV TRANSPORT 

1. Transport sprzętu do wytyczenia docelowego kształtu bryły składowiska 

Sprzęt do wykonania prac moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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2. Transport mas ziemnych 

Masy ziemne mogą być dowoŜone na składowisko dowolnymi środkami transportu. 

Masy ziemne naleŜy przemieszczać do lokalnej deniwelacji z zastosowaniem spychacza. 

3. Transport mas odpadów 

Masy odpadów naleŜy przemieszczać z zastosowaniem spychacza. 

V WYKONANIE ROBÓT 

1. Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny 

za roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem 

obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących 

uszkodzeń i pęknięć. 

2. Zasady wytyczenia docelowego kształtu bryły składowiska 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 

punktów głównych kształtu składowiska oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych kształtu składowiska i (lub) reperów roboczych. 

Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 

nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. 
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe 

w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne kształtu bryły składowiska muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą 

do obowiązków Wykonawcy. 

3. Zasady wypełnienia lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia 

odpadów 

W związku z wyrównywaniem wierzchowiny składowiska z poziomem terenu, naleŜy 

za pomocą spychacza lub ładowarki rozplantować lub przemieścić nadmiar odpadów do 

lokalnej deniwelacji terenu. Orientacyjna objętość tych odpadów o charakterze komunalnym 

wynosi 6000 m3. Rozplantowane odpady naleŜy zagęścić gąsienicami spychacza. Właściwe 

zagęszczenie zostanie osiągnięte poprzez czterokrotny przejazd spychacza po kolejnych śladach. 

Następnie ukształtowaną powierzchnię naleŜy przykryć warstwą rekultywacyjną. 

VI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Kontrola jakości prac związanych z wytyczeniem docelowego kształtu 

składowiska 

Kontrolę jakości prac związanych z wytyczeniem docelowego kształtu składowiska 

i punktów wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych 
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w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) zgodnie 

z wymaganiami podanymi w rozdziale V, punkt 2 niniejszej specyfikacji. 

2. Kontrola jakości wypełnienia deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia 

odpadów 

Kontrola jakości wypełnienia deniwelacji oraz rozplantowania odpadów polega na 

wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

VII OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z rozdziałem VII „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne”. 

VIII ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem docelowego kształtu składowiska następuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

Ilość nawiezionych mas ziemnych zostanie określona na podstawie pomiaru 

powierzchni, na której złoŜono masy ziemi. 

Ilość rozplantowanych odpadów zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni, 

z której usunięto nadmiar odpadów. 

IX PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zgodnie z rozdziałem IX „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne”. 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 

177); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072); 

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

[4] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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[5]  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979. 

[6] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 1978. 

[7] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii. 1983. 

[8] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii 1979, 

[9] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii 1983. 

[10] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

1983. 

 

 

 


