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I WSTĘP 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z kształtowaniem składowiska odpadów komunalnych 

w Dębogórze. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie poprzednim. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

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

• kształtowanie składowiska odpadów: 

− ukształtowanie docelowe wierzchowiny; 

− ułoŜenie warstwy rekultywacyjnej; 

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. Kształtowanie docelowe wierzchowiny składowiska  

Odpady pozyskane w trakcie wyrównywania wierzchowiny z powierzchnią terenu mogą 

zostać wykorzystane do docelowego ukształtowania wierzchowiny składowiska odpadów. 

2. UłoŜenie warstwy izolacyjnej, rekultywacyjnej i humusowej 

Do wykonania poszczególnych warstw preferuje się wykorzystanie następujących 

materiałów: 

− piasku gliniastego – warstwa izolacyjna; 
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− mieszaniny ŜuŜlowo-popiołowej z osadem ściekowym – warstwa rekultywacyjna; 

− czarnoziemy – warstwa humusowa. 

III SPRZĘT 

1. Sprzęt do kształtowania wierzchowiny i skarp składowiska 

Do przemieszczania, rozplantowania i zagęszczenia odpadów na wierzchowinie 

składowiska moŜe być sprzęt podany niŜej: 

• koparko-ładowarka; 

• koparki z osprzętem zgarniakowym; 

• spychacz o mocy > 80 MW. 

2. Sprzęt do ułoŜenia warstwy izolacyjnej, rekultywacyjnej i humusowej 

Układanie warstwy izolacyjnej na wierzchowinie moŜna prowadzić przy pomocy: 

• spychacza o mocy > 80 MW. 

IV TRANSPORT 

1. Transport materiałów  

Materiał do wykonania warstwy glebotwórczej moŜe być przewoŜony samochodem 

samowyładowczym z napędem na minimum dwie osie. 

V WYKONANIE ROBÓT 

1. Zasady kształtowania wierzchowiny i skarp składowiska 

Nieckę naleŜy wyrównać poprzez przetransportowanie złoŜonych na składowisku mas 

odpadów. Ukształtowaną powierzchnię naleŜy zagęścić gąsienicami spychacza. Zagęszczanie 

ma na celu uniknięcie potencjalnych deformacji w wyniku nierównomiernego 

samozagęszczenia odpadów oraz powstawania lokalnych zastoisk wodnych. 

Skarpę naleŜy ukształtować w taki sposób aby jej nachylenie wynosiło co najmniej 

1:2. Rzędna korony skarpy powinna wynosić od 39,7 do 41,1 m n.p.m.  
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2. Zasady ułoŜenia warstwy izolacyjnej, rekultywacyjnej i humusowej 

Warstwę izolacyjną naleŜy układać sukcesywnie uprzednio wytyczonymi sektorami w 

miarę kształtowania wierzchowiny. Szerokość sektora powinna wynosić ok. 30 – 40 m. 

Zalecana grubość warstwy:  

− izolacyjnej – ok. 15 cm; 

− rekultywacyjnej – ok. 100 cm; 

− humusowej – ok. 5 cm. 

UłoŜoną warstwę humusową naleŜy obsiać w moŜliwie jak najszybszym terminie.  

VI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Kontrola jakości docelowego ukształtowania składowiska 

Sprawdzenie docelowego ukształtowania składowiska polega na kontroli zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

2. Kontrola jakości ułoŜenia warstwy glebotwórczej 

Sprawdzenie jakości ułoŜenia warstwy glebotwórczej polega na kontroli zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

VII OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. 

VIII ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych. 

Ilość warstwy glebotwórczej zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni, 

na której ją ułoŜono oraz grubości warstwy. 

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); 
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[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] PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i odbioru. 

 

 


