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I WSTĘP 

1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja projektu rekultywacji składowiska 

odpadów komunalnych w Dębogórze. 

Aktualizacja projektu została opracowana w Biurze InŜynierii i Doradztwa 

Ekologicznego PANAGEA Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Gminy Widuchowa, umowa 

zawarta w dniu 23.10.2009 roku. 

Celem opracowania jest przedstawienie projektu technologicznego rekultywacji 

nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

1. charakterystykę obiektu w aspekcie jego rekultywacji; 

2. identyfikację podstawowych problemów rekultywacji; 

3. program rekultywacji składowiska; 

4. projekt zabiegów rekultywacji technicznej; 

5. projekt zabiegów rekultywacji biologicznej; 

6. harmonogram prac rekultywacyjnych. 

2. Materiały wyjściowe 

1. EKO-PROJEKT „Monitoring składowiska odpadów komunalnych Dębogóra. Wyniki 

analiz składu wód podziemnych. Kwartał II 2005 roku”; 

2.  Hubert W. „Dokumentacja hydrogeologiczna z rozpoznania warunków 

hydrogeologicznych w rejonie składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i 

obojętne”; 

3. Informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Widuchowa; 

4. Kondracki J. „Geografia fizyczna Polski”; 

5. Rajewicz K. „Instrukcja eksploatacji. Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i 

obojętne w Dębogórze, gm. Widuchowa”; 

6. Rosik-Dulewska „Podstawy gospodarki odpadami”; 

7. Szarlik P., Sapikowska K. „Plan Gospodarki Odpadami gminy Widuchowa”; 
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8. Witkiewicz Zbigniew „Opinia określająca stopień ograniczenia lub utraty wartości 

uytkowej gruntów o łącznej powierzchni 2,24 ha, połoŜonych w obrębie geodezyjnym 

Dębogóra, gm. Widuchowa”; 

 

II CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA 

1. Stan formalno-prawny obiektu 

Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dębogórze, działka nr 23/2, obręb 

Dębogóra eksploatowane było od 1991 do 31.12.2005 roku. Według nieobowiązującego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa omawiany obiekt znajduje się na 

terenie przeznaczonym pod wysypisko odpadów stałych z mogilnikiem. Obecnie dla terenu, 

na którym zlokalizowano składowisko nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

W świetle obowiązujących przepisów status formalno-prawny składowiska jest 

uregulowany. 

2. Lokalizacja składowiska 

Omawiane składowisko odpadów komunalnych połoŜone jest na terenie gminy 

Widuchowa (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie). Składowisko 

zlokalizowane jest ok. 1,5 km na południe od wsi Dębogóra, i ok. 6,0 km na północ od granic 

administracyjnych miejscowości Widuchowa.  

Bezpośrednie sąsiedztwo składowiska stanowią grunty orne. Przy wschodniej krawędzi 

składowiska znajduje się droga gruntowa, łącząca stację kolejową Widuchowa 

z miejscowością Dębogóra, stanowiąca dojazd do obiektu. 

3. Geomorfologia i hydrografia 

3.1. Geomorfologia 

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego [4] teren składowiska 

odpadów komunalnych w Dębogórze połoŜony jest na obszarze Pojezierza 

Zachodniopomorskiego w obrębie Pojezierza Myśliborskiego. Obecną morfologię terenu 

kształtowały procesy glacjalne zlodowacenia wiślańskiego. Krajobraz jest bardzo 

urozmaicony ze względu na róŜnice wysokości oraz liczne oczka i zbiorniki wodne. 
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Omawiany teren połoŜony jest w strefie wysoczyzny morenowej. Składowisko 

zlokalizowano w zagłębieniu, które stanowiło niegdyś niewielkie zastoisko wodne. Wokół 

obserwuje się pasma wyniesień terenu. Rzędna powierzchni terenu wokół składowiska 

wynosi ponad 75,0 m n.p.m., a teren składowiska opada łagodnie w kierunku zagłębienia 

wypełnionego odpadami. Rzędne terenu na obrzeŜach zagłębienia wynoszą 39,0 – 42,0 m 

n.p.m., w jego dnie wynoszą 37,3 – 37,6 m n.p.m. Obiekt jest zagłębiony około 2 - 5 m 

poniŜej powierzchni terenu.  

3.2. Hydrografia 

Omawiany teren połoŜony jest w zlewni rzeki Odry. Sieć hydrograficzną na 

omawianym terenie stanowią niewielkie „oczka” wodne, wypełniające zagłębienia 

bezodpływowe. Gromadzą się w nich wody z opadów atmosferycznych oraz ze spływu 

powierzchniowego. 

4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

4.1. Warunki geologiczne 

Charakteryzowany teren połoŜony jest w północno-zachodniej części Synkliny 

Przekolnej, wchodzącej w skład Bloku Gorzowa. W pewnym oddaleniu od obiektu 

przebiegają dwie strefy dyslokacyjne Dolnej Odry i Pyrzyce-KrzyŜ. Według informacji 

zamieszczonych na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 

czwartorzędowe utwory piaszczyste w rejonie składowiska występują do głębokości 

15,0 m p.p.t.  

W profilu czwartorzędu, w strefie ok. 3,0 – 6,0 m występują gliny i piaski gliniaste. 

PoniŜej występują utwory piaszczyste w stropie przewaŜają piaski drobnoziarniste, natomiast 

w spągu średnioziarniste. Piaski przykrywają gliny, przewaŜnie piaszczyste o stropie 

zalegającym na głębokości ok. 8,0 – 14,0 m p.p.t. i opadającym w kierunkach wschodnim i 

południowo-wschodnim. W centralnej części składowiska (w zagłębieniu, w którym zalegają 

odpady) zaobserwowano utwory zastoiskowe w postaci torfów i namułów organicznych. 

4.2. Warunki hydrogeologiczne 

W roku 2004 przeprowadzono prace geologiczne [2], które pozwoliły na szczegółowe 

rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Rozpoznano tu jedną 

czwartorzędową warstwę wodonośną. Występuje on na głębokości od 3,0 do 6,0 m p.p.t. 
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i wykształcona jest w utworach piaszczystych średnioziarnistych w spągu i wyŜej 

drobnoziarnistych.  

Poziom wodonośny w utworach czwartorzędowych charakteryzuje się swobodnym 

zwierciadłem wody. Miejscami zwierciadło wody jest lekko napięte. Warstwę napinającą 

stanowią tu słaboprzepuszczalne gliny, których miąŜszość wynosi od 3,0 m do 6,0 m. 

Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości od 3,80 – 7,76 m. Brak jest danych 

dotyczących sezonowych wahań zwierciadła wody, których charakterystyka moŜliwa będzie 

po przeprowadzeniu serii pomiarów połoŜenia zwierciadła wody, w co najmniej cyklu 

rocznym. Omawiany poziom wodonośny zasilany jest przez infiltrację odpadów 

atmosferycznych. 

5. Gleby 

Charakteryzowana działka jest niejednorodna pod względem uŜytków gruntowych. 

UŜytki rolne zajmują ok. 65% ogólnej powierzchni terenu, natomiast pozostałą powierzchnię 

zajmują nieuŜytki. Omawiany teren obejmuje: 

− gleby orne średnio-dobre (RIIIb)  –  8%; 

− gleby orne średniej jakości (RIVa)  –  57%; 

− nieuŜytki  –  35%. 

W 2005 roku na zlecenie Urzędu Gminy Widuchowa, Kancelaria Rzeczoznawcy 

Majątkowego wydała opinię określającą stopień ograniczenia lub utraty wartości uŜytkowej 

gruntów działki geodezyjnej nr 23/2 obręb Dębogóra, gmina Widuchowa. Stwierdzono, iŜ 

w wyniku składowania odpadów nastąpiło trwałe przekształcenie terenu. 

6. Aktualne zagospodarowanie składowiska 

Według nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 

omawiany obiekt znajduje się na terenie przeznaczonym pod wysypisko odpadów stałych z 

mogilnikiem. 

Gminne Składowisko odpadów komunalnych w Dębogórze powstało w roku 1991. 

Eksploatację składowiska prowadzono w sposób tradycyjny. DowoŜone odpady były 

rozplantowywane, a następnie zagęszczane przy pomocy spychacza gąsienicowego. 

Okresowo wykonywana była warstwa izolacyjna gruntu mineralnego. Zgodnie z  tendencjami 

dla tego typu obiektów odpady składowane są w istniejącym zagłębieniu bezpośrednio na 

gruncie.  
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Eksploatację obiektu zakończono z końcem 2005 roku. Obecnie nieczynne juŜ 

składowisko zlokalizowane jest na działce nr ew. 23/2 o powierzchni 2,24 ha, wyrobisko, do 

którego zostaną przetransportowane odpady zajmuje powierzchnię nieco powyŜej 0,45 ha. Na 

składowisku złoŜonych jest około 10,2 tys. Mg odpadów.  

Na składowisku brak jest sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dojazd do składowiska 

stanowi droga gruntowa, prowadząca od stacji kolejowej w Widuchowej do wsi Dębogóra. 

Przy wjeździe znajduje się budynek socjalny. Składowisko zostało zabezpieczone poprzez 

wykonanie ogrodzenia. 

W trakcie przeprowadzonej 13 grudnia 2005 roku wizji lokalnej stwierdzono, Ŝe na 

składowisko dowoŜone są odpady komunalne. ObrzeŜa zagłębienia są porośnięte mieszaniną 

traw i roślin zielnych oraz samosiejkami klonów, bzu czarnego i robinii akacjowej. Poza 

zagłębieniem występuje naturalna szata roślinna. 

7. Ukształtowanie bryły składowiska 

Składowisko jest podpoziomowe o nieregularnej podstawie. Jego zagłębienie waha się 

od ok. 2,0 do 5,0 m p.p.t.  
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8. Charakterystyka składowanych odpadów 

Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dębogórze przeznaczone było do 

gromadzenia odpadów komunalnych, pochodzących głównie z gospodarstw domowych 

z terenu gminy Widuchowa. 

8.1.  Właściwości technologiczne 

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628) (z późniejszymi 

zmianami), odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne powstają w gospodarstwach 

domowych; obiektach infrastruktury społecznej i gospodarczej, w tym m. in.: administracji 

publicznej, słuŜby zdrowia, oświatowe, turystyczne, oraz jednostki handlowo-usługowe, 

rzemiosło i wytwórczość.  

W skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą:  

• odpady organiczne pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i inne;  

• papier i tektura;  

• tworzywa sztuczne;  

• materiały tekstylne; 

• szkło, metale; 

• odpady mineralne; 

• odpady wielkogabarytowe; 

• odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych; 

• odpady z pielęgnacji terenów zielonych; 

• odpady problemowe, w tym: lampy rtęciowe, akumulatory, baterie, opakowania po 

środkach ochrony roślin, przeterminowane środki farmaceutyczne i szereg innych. 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami [7] gminy Widuchowa skład 

morfologiczny odpadów składowanych na charakteryzowanym obiekcie przedstawia się 

następująco: 

1. odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – ok. 60 kg/Mr; 

2. papier i tektura – ok. 15 kg/Mr; 

3. szkło – ok. 20 kg/Mr; 
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4. tworzywa sztuczne – ok. 24 kg/Mr;  

5. tekstylia – ok. 6 kg/Mr;  

6. metale – ok. 8 kg/Mr; 

7. pozostałości organiczne (guma, skóra, drewno opakowaniowe, itp.) – ok. 5 kg/Mr;  

8. pozostałość nieorganiczna – obejmuje odpady mineralne drobne, gruz, odpady 

paleniskowe od 20 kg/Mr do 40 kg/Mr. 

 

Zasadniczą masę stanowią odpady wymienione w pozycji 1. PrzybliŜony skład morfologiczny 

tych odpadów podany został w tabeli 1. 

Tabela 1 

Zestawienie wybranych zakładanych średnich wyników badań  

składu grupowego (udział procentowy) odpadów komunalnych  

z terenów obsługi wysypiska [7] 

Lp. Wskaźnik Udział procentowy frakcji 

1. Domowe odpady organiczne 28 

2. Papier i tektura  5 

3. Szkło 19 

4. Tworzywa sztuczne 13 

5. Tekstylia 3 

6. Metale 8 

7. Pozostałość organiczna 2 

8. Pozostałość nieorganiczna 23 

 

8.2. Badania złoŜa odpadów 

Nie były prowadzone badania złoŜa odpadów, mające na celu określenie stopnia 

mineralizacji odpadów, a co za tym idzie określenie intensywności przemian biochemicznych 

zachodzących w złoŜu.  

Na podstawie wieku składowiska stwierdza się, Ŝe stopień zmineralizowania złoŜa jest 

niewielki. Oznacza to, Ŝe w złoŜu odpadów zachodzą i będą zachodzić intensywne procesy 

rozkładu substancji organicznych. Świadczy to o moŜliwości powstawania i emisji gazu 

wysypiskowego. 
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9. Stan środowiska wokół składowiska 

9.1. Wody gruntowe i powierzchniowe 

Opis sieci hydrograficznej i hydrogeologicznej obszaru objętego projektem została 

przedstawiona w rozdziałach 3.2 i 4.2.  

W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska nie występują wody powierzchniowe.  

ZagroŜenie dla wód podziemnych stanowią wymywane z odpadów przez opady 

atmosferyczne zanieczyszczenia mineralne i organiczne. Składowisko nie posiada instalacji 

odwadniającej, której zadaniem jest zatrzymywanie odcieków migrujących ze składowanych 

odpadów. Z tego względu nie prowadzi się badań kontrolnych jakości wód odciekowych. 

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych charakteryzują się wyŜszą niŜ w ściekach 

komunalnych koncentracją substancji organicznych i nieorganicznych. Zawierają one znaczny 

ładunek zanieczyszczeń, wahający się od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy mgO2/l jako 

ChZT i BZT5 [7]. Przykładowy skład chemiczny odcieków przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Skład chemiczny odcieków ze składowiska odpadów komunalnych [7] 

Oznaczenie StęŜenie substancji [mg/l] 

BZT5 100 – 50  000 

ChZT 500 – 60  000 

Sód śladowe do 1  350 

Potas śladowe do 280 

Zelazo śladowe do 5  000 

Mangan  śladowe do 25 

Siarczany 10 – 4  600 

Chlorki 100 – 5  000 

Fosforany 0,01 – 100 

Azotany 3 – 500 

Azot amonowy 250 – 750 

 

W ramach monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze [1] 

prowadzone są badania laboratoryjne wód czwartorzędowych pochodzących z sieci 
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piezometrów kontrolnych. Piezometr P-2 usytuowany jest na dopływie, natomiast pozostałe 

piezometry na odpływie wód podziemnych [2]. 

Wyniki badań laboratoryjnych za II kwartał 2005 roku przedstawiono w załączniku nr 1. 

Wody podziemne w rejonie składowiska charakteryzują się: 

• odczynem lekko zasadowym w granicach od 7,10 do 7,86; 

• podwyŜszonym zasoleniem, na które wskazuje przewodność elektrolityczna zmieniająca 

się w zakresie 718 – 1 178 µS/cm; 

• niekorzystnymi warunkami tlenowymi – zawartość ogólnego węgla organicznego od 

18,44 do 32,78 mg/dm3; 

• zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych kształtującą się na 

poziomie 0,01 mg/dm3; 

• śladową zawartością metali cięŜkich, występujących ilości rzędu tysięcznych i setnych 

części mg/l; 

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie 

klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 

prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód 

(Dz. U. Nr 32, poz. 284) wody podziemne z piezometrów P1, P2 i P3 klasyfikowane są do V 

klasy czystości (ze względu na wysoką zawartość ogólnego węgla organicznego). Natomiast 

wody z punktu kontrolnego P4 klasyfikowane są ze względu na OWO i przewodność 

elektrolityczną do IV klasy czystości. 

Analizując wyniki badań monitoringowych moŜna zauwaŜyć, Ŝe nie ma istotnych zmian 

jakości wód podziemnych na dopływie i odpływie wód podziemnych ze składowiska. 

Oznacza to, Ŝe obiekt nie stanowi zagroŜenia dla wód podziemnych w rejonie składowiska. 

9.2. Powierzchnia ziemi 

Na terenie składowiska nie były prowadzone badania jakości gruntu. 

Środowisko glebowe jest stosunkowo odporne na zanieczyszczenia, ponadto posiada 

duŜe zdolności samooczyszczania. Ocenia się, Ŝe zasięg podwyŜszonego zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego gleby jest ograniczony do około 20 – 30 m od granic składowisk. 

W dalszych odległościach poziom ten ulega zdecydowanemu obniŜeniu, tzn., Ŝe praktycznie 

skład gleby na terenach połoŜonych 50 – 100 m dalej nie odbiega od przeciętnego dla 

terenów, które nie są zlokalizowane w okolicach tego typu obiektów. 
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9.3. Powietrze atmosferyczne 

Składowiska odpadów komunalnych oddziałują na powietrze atmosferyczne poprzez: 

- emisję biogazu, 

- emisję aerozoli biologicznych, 

- pylenie z powierzchni złoŜa odpadów,  

W masie odpadów gromadzonej na składowisku przebiega szereg procesów 

biochemicznych, w tym fermentacja metanowa. 

Procesy fermentacji beztlenowej przebiegają w warstwie odpadów, której grubość i/lub 

przykrycie zapewnia warunki beztlenowe. Na dynamikę przebiegu procesu wpływ ma szereg 

czynników, w tym skład odpadów, wilgotność, temperatura oraz sposób eksploatacji 

składowiska. Uwalniane są m.in. dwutlenek węgla, metan, siarkowodór, merkaptany oraz 

amoniak. Związki te w postaci tzw. gazu składowiskowego odpowiedzialne są miedzy innymi 

za uciąŜliwość odorową obiektu.  

Intensywność emisji pyłów i aerozoli ze składowiska zaleŜy w duŜej mierze od sposobu 

eksploatacji oraz warunków pogodowych.  

Składowisko odpadów komunalnych w Dębogórze nie jest juŜ eksploatowane. Jego 

powierzchnia nie jest porośnięta roślinnością trawiastą. Istnieje zatem moŜliwość 

występowania pylenia oraz emisji aerozoli biologicznych. W trakcie wizji terenowej, nie 

stwierdzono występowania odorów w zasięgu granicy składowiska.  

Zapylenie powietrza występuje [8] głównie nad składowiskiem i zmniejsza się w miarę 

oddalania się od obiektu. Przy średnich warunkach atmosferycznych (prędkość wiatru 2 – 5 

m/s i średnie ciśnienie baryczne), opad pyłu z reguły zrównuje się z tłem juŜ na odległości 

150 m od źródła pylenia. Wpływ na niewielką odległość pylenia ma: 

− niskie połoŜenie punktu emisji; 

− roślinność wysoka stanowiąca barierę dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

Problem odgazowania składowiska opisany został w rozdziale III, p. 3.4. 

9.4. Ochrona przyrody i krajobrazu 

W bezpośrednim otoczeniu składowiska znajdują się pola uprawne. Według opinii 

wydanej przez Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego w 2005 roku [8] przewiduje się 

nieznaczny wpływ składowiska na roślinność występującą w odległości ok. 15 m od obiektu. 

Trudno jest określić, w jakim stopniu składowisko odpadów oddziałuje na świat 

zwierzęcy, gdyŜ jest on mało poznany.  
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9.5. Klimat akustyczny 

Ujemne oddziaływanie składowiska na klimat akustyczny, związane jest wyłącznie 

z pracą cięŜkiego sprzętu mechanicznego na terenie składowiska oraz ruchu samochodów 

transportujących odpady.  
 

III PROGRAM REKULTYWACJI 

1. Identyfikacja podstawowych problemów rekultywacji 

Z dniem 31.12.2005 roku gminne składowisko odpadów komunalnych w Dębogórze 

zostało zamknięte. W 2008 roku wykonano prace rekultywacyjne polegające na 

przemieszczeniu mas odpadów do istniejącego zagłębienia, przykryciu odpadów warstwą 

wyrównawczą oraz odwierceniu kominka odgazowującego. Pozostały jeszcze do rozwiązania 

następujące problemy: 

1. Na wierzchowinie brak jest warstwy izolacyjnej gruntu mineralnego. 

2. Brak roślinności o charakterze ochronnym, ograniczającym infiltrację wód 

opadowych w głąb złoŜa odpadów i erozję.  

3. Brak okrywy rekultywacyjnej i prawidłowej zabudowy biologicznej stwarza 

zagroŜenie przemywania złoŜa odpadów w wyniku infiltracji wód opadowych.  

4. Obecny stan składowiska stanowi uciąŜliwość dla krajobrazu. 

5. Nieuporządkowany stan składowiska oraz fakt, Ŝe teren przez lata funkcjonował 

jako miejsce pozbywania się odpadów stwarza niebezpieczeństwo, Ŝe będzie on 

miejscem dzikiego zrzutu odpadów.  

 
KONSEKWENCJĄ PRAC PROJEKTOWYCH BĘDZIE  

WYELIMINOWANIE WYMIENIONYCH PROBLEMÓW. 

2. Cel i kierunek rekultywacji 

Ustawą regulującą zasady rekultywacji powierzchni ziemi, na której występuje 

zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego 

ukształtowania terenu jest ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). Zasady rekultywacji gruntu i poprawiania 

wartości uŜytkowej gruntów rolnych i leśnych systematyzuje równieŜ ustawa z dnia 3 lutego 
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1995 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 78) o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie ze 

wspomnianą ustawą: 

• rekultywacja gruntów, to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub 

zdewastowanym wartości uŜytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie 

rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków 

wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie 

niezbędnych dróg; 

• zagospodarowanie gruntów, to rolnicze, leśne lub inne uŜytkowanie gruntów 

zrekultywowanych. 

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk stwierdzono między innymi: 

„W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace 

rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym 

oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar 

składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umoŜliwiający obserwację wpływu 

składowiska odpadów na środowisko”. 

Inne akty prawne regulujące proces rekultywacji, to:  

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628); 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165, poz. 1359); 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. nr 49, poz. 356). 

 

Wybór metod rekultywacji zaleŜy przede wszystkim od zagroŜeń, jakie dla środowiska 

przedstawia rekultywowany obiekt. W przypadku składowiska odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne w Dębogórze celem rekultywacji jest powstrzymanie dalszego 

procesu degradacji terenu składowiska, zabezpieczenie terenów przyległych przed 

potencjalnym zanieczyszczeniem oraz stworzenie warunków do docelowego 

zagospodarowania terenu w kierunku zadrzewień śródpolnych. Rekultywacja będzie 

prowadzona przy zastosowaniu jako wiodących metod biologicznych.  
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3. Charakterystyka wybranych metod rekultywacji 

3.1. Proces rekultywacji 

Rekultywacja jest procesem w trakcie, którego zniszczone tereny przywracane są dla 

środowiska jako tereny ponownie uŜyteczne. Rekultywacja składowiska to nie tylko realizacja 

zaprojektowanych zabiegów technicznych i biologicznych, lecz równieŜ ciągła kontynuacja 

działań, aŜ do momentu uznania, Ŝe teren moŜe być zagospodarowany zgodnie 

z przeznaczeniem. O ile degradacja terenu moŜe nastąpić w bardzo krótkim czasie to proces 

naprawczy będzie trwał w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście lat. Przez te lata 

niezbędny jest stały monitoring efektów rekultywacji oparty o analizy laboratoryjne, 

obserwacje stanu szaty roślinnej oraz obserwacje bezpieczeństwa geotechnicznego 

składowiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naleŜy wprowadzić odpowiednie 

korekty. Podkreślić naleŜy, Ŝe szata roślinna szczególnie w początkowym etapie rekultywacji 

wymaga starannych zabiegów pielęgnacyjnych. Ich nieprzestrzeganie jest częstym powodem 

braku zamierzonych efektów. 

3.2. Docelowe ukształtowanie złoŜa odpadów 

Składowisko pod względem geotechnicznym jest przez długi czas tworem 

dynamicznym. Przemiany w jego wnętrzu prowadzą do zmniejszenia objętości złoŜa 

wywołanego przemianami biochemicznymi oraz samozagęszczaniem się odpadów. 

Powstawać więc będą niecki i zapadliska bardzo sprzyjające tworzeniu się zastoisk wodnych. 

Nie moŜna oczekiwać, Ŝe zaprojektowana i ukształtowana bryła będzie budowlą niezmienną 

w nadanym jej kształcie. Odpady z czasem zmieniają równieŜ swoje parametry 

geotechniczne, dotyczy to zwłaszcza kąta tarcia wewnętrznego i spójności.  

Docelowe ukształtowanie składowiska powinno spełniać następujące załoŜenia:  

• ukształtowanie powierzchni powinno ograniczać moŜliwość powstawania lokalnych 

wklęśnięć, a tym samym moŜliwość tworzenia się zastoisk wodnych; 

• odpady zdeponowane na składowisku naleŜy przetransportować do zagłębienia 

i wyrównać obszar całej niecki. 

Niwelacje terenu naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu odpadów zdeponowanych na 

składowisku. Po rozplantowaniu zdeponowanych odpadów na całej powierzchni niecki, 

składowisko naleŜy przykryć warstwą wyrównawczą, którą stanowić będzie 0,15 m warstwa 

piasku. 
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3.3. ZapobieŜenie przemywania złoŜa odpadów 

W celu zapobieŜenia przemywania złoŜa odpadów naleŜy wykonać warstwę izolacyjną, 

którą stanowić będzie warstwa ekranująca złoŜona z piasku gliniastego o miąŜszości 0,15 m. 

Warstwa izolacyjna zostanie przykryta wierzchnią warstwą mineralno-humusową 

(rekultywacyjna) o miąŜszości 1,00 m. 

Do procesu rekultywacji składowiska odpadów zostanie zastosowana metoda biologiczna 

(z wykorzystaniem naturalnych surowców), której istotą jest osiągnięcie następujących 

efektów: 

1. natychmiastowe stworzenie moŜliwości wegetacji (stworzenie odpowiedniego siedliska 

– warstwy glebotwórczej) dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę 

rekultywowanego obiektu;  

2. stabilizację okrywy glebotwórczej złoŜa odpadów oraz zabezpieczenie jej przed erozją 

wodną i wietrzną, z równoczesnym nadaniem terenom odpowiednich walorów 

estetyczno-widokowych oraz krajobrazowych do czasu docelowego zagospodarowania; 

3. inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych w wierzchniej warstwie 

odpadów;  

4. zapobieŜenie przemywania złoŜa odpadów poprzez pochłanianie wód opadowych 

w strefie korzeniowej roślin, oraz na ich powierzchni; 

5. zwiększenie parowania terenowego; 

Metoda biologiczna polega na wykonaniu warstwy izolacyjnej z wykorzystaniem naturalnych 

surowców oraz mineralno-humusowej warstwy rekultywacyjnej, a następnie jej obsiewie 

odpowiednio dobraną mieszanką roślin zadarniających oraz na nasadzeniu specjalnych 

gatunków krzewów i drzew. 

Mineralno-humusowa warstwa rekultywacyjna tworzyć będzie siedlisko dla roślin, które 

stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu. Do obsiewu dobiera się 

gatunki traw dających szybkie i silne zadarnianie, spełniające jednocześnie wymagania 

siedliska o bardzo zmiennych warunkach wodnych. Trawy wysiewa się wraz z rośliną 

osłonową. W celu zapobieŜenia erozji wodnej powodowanej przez spływ powierzchniowy 

dokonuje się nasadzeń pasów odpowiednio dobranych krzewów i drzew. 

Uzasadnienie przyjętej metody 

Alternatywą dla przyjętego rozwiązania jest szczelne przykrycie składowiska 

przesłoną filtracyjną. Metoda ta moŜe być stosowana w przypadku składowisk 

podpoziomowych. W wielu opracowaniach wykonywanych na podstawie materiałów 
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ofertowych producentów materiałów izolacyjnych w celu zabezpieczenia złoŜa odpadów 

przed infiltracją wód opadowych, a w konsekwencji w celu ograniczenia ilości odcieków 

przyjmuje się szczelne przykrycie wysypiska folią HDPE. Jest to niewątpliwie radykalne 

rozwiązanie. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na całość zagadnienia. Składowanie odpadów na 

składowisku jest metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych. ZłoŜone odpady w 

wyniku procesów przemian biochemicznych ulegają mineralizacji i przekształcają się w 

nieszkodliwy dla środowiska grunt antropogeniczny. Prawidłowy przebieg tych procesów 

zaleŜy od wielu parametrów. W zaleŜności od nich czas potrzebny do unieszkodliwienia 

złoŜonych odpadów moŜe wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat. Jednym z warunków 

przebiegu ww. procesów, będących jednocześnie źródłem powstawania gazu 

składowiskowego (metanogenezy) jest odpowiednia wilgotność złoŜa. Po spadku wilgotności 

składowanych odpadów poniŜej 20 -18 % przemiany te zostają spowolnione lub ustają. 

Szczelne przykrycie składowiska przy zapewnieniu wentylacji (ujęcia biogazu) prowadzić 

będzie do przesuszenia złoŜa i znacznego spowolnienia biochemicznych procesów wewnątrz 

składowiska. PrzedłuŜony, więc zostanie w czasie proces naturalnego unieszkodliwiania 

odpadów, a intensywność powstawania gazu będzie spadać. MoŜe to spowodować, Ŝe 

składowisko będzie stanowić zagroŜenie przez znacznie dłuŜszy czas niŜ w przypadku 

zastosowania innej technologii jego rekultywacji niŜ szczelne przykrycie jego powierzchni. 

MoŜliwy jest równieŜ scenariusz, Ŝe po kilkudziesięciu latach na skutek zmian w objętości 

złoŜa, a co za tym idzie zmiany pola powierzchni zewnętrznej i powstałych napręŜeń lub pod 

wpływem maszyn pracujących na obiekcie (w celu jego dalszego zagospodarowania) dojdzie 

do przerwania izolacji. W takim przypadku po infiltracji wód opadowych, ponowne 

uwilgotnienie złoŜa zintensyfikuje przemiany biochemiczne w tym równieŜ produkcję gazu. 

Wzrośnie ponownie zagroŜenie dla środowiska, na co obiekt moŜe być nieprzygotowany 

(demontaŜ instalacji odgazowujących, instalacji do przechwytywania oraz oczyszczania 

odcieków).  

Przedstawione rozwaŜania wskazują, Ŝe celowe jest jak najszybsze bezpieczne 

dla środowiska doprowadzenie do zakończenia naturalnego procesu 

unieszkodliwiania odpadów. 

Podkreślić naleŜy równieŜ, Ŝe szczelne przykrycie złoŜa odpadów folią HDPE 

uniemoŜliwi przez długi czas wykonanie prawidłowej biologicznej zabudowy składowiska. 

Nasadzenie krzewów i drzew wymaga zapewnienia odpowiedniej warstwy gruntu dla 
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prawidłowego ukorzenienia się. Wysiane trawy i rośliny motylkowe będą stale naraŜone 

zwłaszcza w górnej części skarp na wysychanie na skutek małej retencji wodnej, jaką będzie 

zapewniać niewielka warstwa okrywy rekultywacyjnej.  

Do wykonania przesłony moŜna zastosować cały szereg technologii stosowanych do 

uszczelnienia podłoŜy składowisk (folie HDPE, geokompozyty bentonitowe itp.) lub grunty 

nieprzepuszczalne. Oczywiście jest to rozwiązanie bardzo kosztowne.  

Często stosowana jest argumentacja, Ŝe przykrycie folią jest niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania instalacji ujmującej biogaz. Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe 

w takim przypadku konieczne jest stosowanie podfoliowych systemów nawilŜania złoŜa 

odpadów, co powoduje dalszy wzrost kosztów i skomplikowanie procesu rekultywacji. 

PoniewaŜ pozyskiwanie biogazu nie jest tu celem podstawowym, a jedynie ma słuŜyć 

zmniejszeniu oddziaływania rekultywowanego obiektu na powietrze atmosferyczne 

i wegetację roślin wystarczającym zabiegiem jest uszczelnienie folią lub gliną powierzchni 

bezpośrednio przylegających do ujęć biogazu.  

 

Przedstawione porównanie wskazuje, Ŝe w przypadku gminnego składowiska 

odpadów komunalnych w Dębogórze zdecydowanie korzystniejszą metodą jest 

metoda biologiczna. 

3.4. Odgazowanie złoŜa odpadów 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 549) 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 

i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 

wprowadza obowiązek ujmowania gazu składowiskowego i jego gospodarcze wykorzystanie 

bądź unieszkodliwiania poprzez spalenie w pochodni. Wspomniane rozporządzanie nie 

wspomina o takim obowiązku dla obiektów, których eksploatacja została zaprzestana.  

Potencjalna ilość gazu wysypiskowego, mogącego powstać w trakcie przemian 

biochemicznych substancji organicznej w złoŜu odpadów wynosi 100 m3/Mg surowych 

odpadów, o zawartości substancji organicznej ok. 60%. Zdeponowane na składowisku odpady 

zawierają zaledwie 30% substancji organicznej. Zatem ilość biogazu produkowanego z 1 Mg 

odpadów jest dwukrotnie niŜsza.  

W celu odgazowania złoŜa proponuje się wykonanie w centralnej części składowiska 

otworu pełniącego rolę kominka odgazowującego.  



PROJEKT REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DĘBOGÓRZE 
AKTUALIZACJA 

 17 

 

IV REKULTYWACJA TECHNICZNA 

1. Program rekultywacji technicznej 

W ramach prac technicznych przewiduje się: 

• ukształtowanie docelowe składowiska, (wyrównanie z powierzchnią terenu) zapewniające 

moŜliwość sprawnego przeprowadzenia prac rekultywacyjnych – wykonano w 2008 r. 

• przeprowadzenie lokalnych prac ziemnych – wykonano w 2008 r., 

• odwiercenie otworu odgazowującego – wykonano w 2008 r., 

• uporządkowanie terenu. 

1.1. Wytyczne prac ziemnych związanych z kształtowaniem składowiska odpadów 

PoniŜej podano charakterystykę oraz kolejność poszczególnych prac niezbędnych dla 

potrzeb docelowego ukształtowania wyrobiska-składowiska. 

1. Geodezyjne wytyczenie docelowego kształtu wyrobiska. Wytyczony kształt naleŜy 

utrwalić stałymi (na czas prac rekultywacyjnych) punktami. W ramach pomiarów 

niwelacyjnych wierzchowiny naleŜy wytyczyć miejsca stanowiące wyraźne 

bezodpływowe zagłębienia terenu, gdzie mogą powstawać lokalne zastoiska wód 

opadowych.  

2. Ukształtowanie docelowe powierzchni wierzchowiny. Nieckę naleŜy wyrównać poprzez 

przetransportowanie złoŜonych na składowisku mas odpadów. Ukształtowaną powierzchnię 

naleŜy zagęścić gąsienicami spychacza. Właściwe zagęszczenie zostanie osiągnięte poprzez 

czterokrotny przejazd spychacza po kolejnych śladach. Zagęszczenie ma na celu 

ograniczenie moŜliwości powstawania lokalnych zastoisk wodnych. Przy prowadzeniu 

powyŜszych prac naleŜy unikać zniszczenia trwale zadarnionych powierzchni, na których nie 

są prowadzone prace. 

4.2. Wytyczne ukształtowania bryły składowiska 

PoniŜej podano charakterystykę oraz kolejność poszczególnych prac niezbędnych dla 

potrzeb docelowego ukształtowania wyrobiska-składowiska. 

1. Geodezyjne wytyczenie docelowego kształtu wyrobiska. Wytyczony kształt naleŜy 

utrwalić stałymi (na czas prac rekultywacyjnych) punktami. W ramach pomiarów 

niwelacyjnych wierzchowiny naleŜy wytyczyć miejsca stanowiące wyraźne 
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bezodpływowe zagłębienia terenu, gdzie mogą powstawać lokalne zastoiska wód 

opadowych.  

2. Ukształtowanie docelowe powierzchni 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.  

Instrukcja zagęszczania odpadów gąsienicami spychacza 

a. Spychacz podczas pierwszego przejazdu rozplantowuje odpady i wstępnie je 

zagęszcza. Zagęszczaniu podlegają odpady znajdujące się pod gąsienicami spychacza, 

część odpadów między gąsienicami jest jedynie rozplantowywana. 

b. Jazda powrotna spychacza odbywa się po własnym śladzie pozostałym podczas 

pierwszego przejazdu. 

c. Następnie spychacz przejeŜdŜa po warstwie odpadów tak, aby jedna z gąsienic 

zagęszczała to pasmo odpadów, które podczas poprzednich jazd było jedynie 

rozplantowane (pasmo między gąsienicami). 

d. Po zagęszczeniu w ten sposób wszystkich pasm odpadów naleŜy analogicznie 

wykonać drugi przejazd w kierunku poprzecznym do pierwszego. 

e. Minimum czterokrotny przejazd spychacza (kaŜdy przejazd to zagęszczenie 

wszystkich pasm odpadów) powoduje właściwe zagęszczenie składowanych 

odpadów. 

Przy prowadzeniu powyŜszych prac naleŜy unikać zniszczenia trwale zadarnionych 

powierzchni, na których nie są prowadzone prace. 

3. 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. Prace te naleŜy 

wykonać przy zastosowaniu koparki z osprzętem zgarniakowym.  

4. Z uwagi na moŜliwość zastosowania do kształtowania terenu odpadów, które w 

trakcie rozładunku i prowadzonych czynności technologicznych mogą powodować 

uciąŜliwość w wyniku pylenia naleŜy szczególną uwagę zwrócić na realizację zaleceń 

mających na celu jego ograniczenie. 

Uwagi: 
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− w przypadku transportu odpadów mogących powodować pylenie w czasie silnych 

wiatrów rozładunek naleŜy prowadzić w taki sposób, aby przemieszczające się pyły 

nie stanowiły uciąŜliwości dla terenów przyległych do składowiska. W szczególnych 

przypadkach prace naleŜy prowadzić po uprzednim zwilŜeniu materiału.  

− brak jest wiarygodnych informacji opartych na doświadczeniach stwierdzających 

podatność większości wskazanych odpadów na zagęszczanie jak równieŜ jak z 

czasem zmieniać się będą ich parametry geotechniczne. NaleŜy się liczyć, Ŝe 

powstawać będą lokalne deniwelacje. Nie naleŜy jednak dopuszczać do 

pozostawianie niecek, w których mogłaby gromadzić się woda opadowa.  

5. Dowiezienie potrzebnych objętości komponentów niezbędnych do sporządzenia warstwy 

wyrównawczej, izolacyjnej oraz mineralno-humusowej warstwy rekultywacyjnej. 

Materiały powinny być zdeponowanie na powierzchni wierzchowiny.  

6. Wielkości prac ziemnych związanych z kształtowaniem bryły składowiska podano w 

tabeli 3. Wielkości nie obejmują gruntu niezbędnego do wykonania warstwy 

wyrównawczej, izolacyjnej i mineralno-humusowej warstwy rekultywacyjnej. 
 

 

Tabela 3 
Wielkości prac ziemnych 

Wyszczególnienie 
Nasypy 

[m3] 
Nadmiar 

[m3] 

Ukształtowanie wierzchowiny 6 000 6 000 

Σ 6 000 6 000 

 

Zalecane maszyny do formowania bryły składowiska odpadów: 

• spychacz o mocy > 80 kW; 

• zestaw do transportu gruntu - samochód samowyładowczy z napędem na minimum dwie 

osie; 

• koparka hydrauliczna o osprzęcie podsiębiernym. 

1.2. Odwiercenie otworu odgazowującego 

Otwór wyposaŜony będzie w rury wydobywcze o średnicy 100 mm, wykonane z 

polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Planowana głębokość otworu to 3,5 m p.p.t., tj. do 

nawiercenia 0,5 m w gruntach rodzimych. Projektowany otwór proponuje się wykonać na 

sucho lekkim urządzeniem mechanicznym, typu WH. Wiercenie wykonać naleŜy z 
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wykorzystaniem szapy o średnicy 127 mm pozwalającej na późniejszą zabudowę otworu 

rurami o średnicy 100 mm. Podczas wiercenia bezwzględnie naleŜy stosować przepisy 

bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

Wykonany otwór w interwale do 1,0 m pod powierzchnią terenu do spągu warstwy odpadów 

naleŜy zafiltrować filtrem gazowo-szczelinowym wykonanym z HDPE o średnicy 100 mm i 

szczelinie 5,0 mm o całkowitej powierzchni czynnej 20%. PowyŜej filtra do 0,5 m nad 

powierzchnię terenu umieścić nieperforowaną część nadfiltrową. Przestrzeń pomiędzy ścianą 

otworu, a częścią nadfiltrową w interwale 0,5 m do powierzchni terenu naleŜy uszczelnić 

pastą iłową, a wystający fragment trwale oznakować. Podstawowe dane konstrukcyjne 

projektowanego otworu przedstawiono na rysunku nr 2. 

Rys. nr 2 

 
 

1.3. Uporządkowanie terenu 

Powstałe w wyniku prowadzonych prac rekultywacyjnych odpady naleŜy wywieźć do 

dalszego wykorzystania.  
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2. Warstwa wyrównawcza 

W celu wyrównania powierzchni składowiska naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą, 

którą tworzyć będzie 0,15 m warstwa piasku. Objętość warstwy dla powierzchni całego 

składowiska wynosi ok. 675 m3. 

Tabela 4 

Zapotrzebowanie materiału  

Komponent j.m Ilość Uwagi 

glina m3 675,0  

3. Warstwa izolacyjna 

W celu zapobieŜenia przemywaniu złoŜa odpadów koniecznym wydaje się być 

wykonanie warstwy izolacyjnej. Zadaniem warstwy jest ochrona rekultywowanego obiektu 

przed jego szkodliwym wpływem na środowisko, a w szczególności: 

• zapewniając izolację składowanych odpadów utrzymującą przesuszony stan złoŜa 

odpadów, 

• ograniczając moŜliwości infiltracji wód opadowych (ograniczenie moŜliwości 

przemywania złoŜa). 

MiąŜszość warstwy ekranującej powinna wynosić 0,15 m. Objętość warstwy dla 

powierzchni całego składowiska wynosi 705 m3.  

Do wykonania warstwy proponuje się zastosować piasek gliniasty. 

Tabela 5 

Zapotrzebowanie materiału  

Komponent j.m Ilość Uwagi 

piasek gliniasty m3 705  

4. Warstwa rekultywacyjna – podstawowe załoŜenia 

Przywrócenie rekultywowanym terenom właściwości uŜytkowych sprowadza się 

w praktyce do utworzenia na rekultywowanym terenie warunków siedliskowych dla roślin, co 

zasadniczo jest toŜsame z odtworzeniem lub utworzeniem rekultywacyjnej pokrywy glebowej 

– rekultywacyjnej warstwy mineralno-humusowej. 

Zadaniem warstwy jest: 

1. Natychmiastowe stworzenie moŜliwości wegetacji (stworzenie odpowiedniego 
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siedliska) dla roślin, które stanowić będą ochronę rekultywowanego obiektu przed jego 

szkodliwym wpływem na środowisko, a w szczególności: 

• przed erozją wodną i wietrzną,  

• zapewniając izolację składowanych odpadów utrzymującą właściwy stan sanitarny 

złoŜa odpadów, 

• ograniczając moŜliwości infiltracji wód opadowych (ograniczenie moŜliwości 

przemywania złoŜa). 

2. Zainicjowanie naturalnych procesów glebotwórczych w głębiej połoŜonych warstwach 

odpadów, powodujących przekształcenie odpadów w glebę pochodzenia 

antropogenicznego. 

Dobrze byłoby, gdyby odtwarzanie warstwy glebowej odbywało się przy wykorzystaniu 

naturalnie Ŝyznej gleby (pochodzącej np. ze zdjętej w trakcie budowy warstwy humusu). 

Niestety w większości przypadków brak jest takiej moŜliwości (duŜe powierzchnie do 

rekultywacji, cena ziemi urodzajnej, koszty transportu itp.). W takiej sytuacji naleŜy utworzyć 

warstwę glebotwórczą przy zastosowaniu komponentów moŜliwych do pozyskania 

w ekonomicznie uzasadniony sposób. W skład warstwy glebotwórczej wchodzi: 

• szkielet glebotwórczy - materiał mineralny nadający mechaniczne cechy tworzonej gleby, 

• materiał uŜyźniający - nawóz organiczny lub mineralny nadający szkieletowi 

glebotwórczemu właściwości fizyczne, chemiczne i biotyczne gleby. 

Glebotwórcza warstwa rekultywacyjna powinna być podścielona warstwą pośrednią 

wykonaną z gruntu mineralnego jaki został zastosowany do jej wykonania. 

Do wykonania warstwy rekultywacyjnej zaproponowano zastosowanie komponentów 

stanowiących odpady trudne do zagospodarowania w sposób inny niŜ przyrodniczy. 

4.1. Rodzaje odpadów oraz warunki ich stosowania do rekultywacji biologicznej 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami między innymi określa rodzaje 

odpadów jak równieŜ warunki ich stosowania do rekultywacji biologicznej zamkniętego 

składowiska lub jego części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej). Grubość warstwy 

stosowanych odpadów powinna być uzaleŜniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. 

W przedmiotowym przypadku istnieje moŜliwość zastosowania do stosowania do 

rekultywacji biologicznej składowiska następujących – tabela 6. 
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Tabela 6 

Zestawienie rodzajów odpadów mogących stanowić okrywę rekultywacyjną 

l.p. Kod Rodzaj odpadów 

1 01 04 12 
Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niŜ 
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 

2 02 03 80 
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z 
wyłączeniem 02 03 81) 

3 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

4 10 01 01 
śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04) 

5 10 01 02 Popioły lotne z węgla  

6 10 01 15 
Popioły paleniskowe, ŜuŜle i pyły z kotłów ze współspalania inne niŜ 
wymienione w 10 01 14 

7 10 01 80 
Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych  

8 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03 

9 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niŜ wymieniony w 17 05 05 

10 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 

11 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

12 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

 

Odpady o kodach 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem naleŜy 

wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi i stosować w postaci 

warstwy o grubości maksymalnie 1,0 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2,0 m w 

przypadku nasadzeń drzewiastych. 

Skład mechaniczny (ziarnowy) i chemiczny popiołów ze spalania węgla kamiennego i 

brunatnego jest nader korzystny dla ukształtowania gleby zasobnej w składniki pokarmowe 

oraz wodę. Bardzo duŜa porowatość popiołowego gruntu sprawia, Ŝe pochłania i gromadzi on 

całe zasoby wody opadowej, które są łatwo dostępne dla roślin. Popiół, będący produktem 

spalania materii pochodzenia roślinnego, obfituje w składniki pokarmowe dla roślin, z wyjąt-

kiem azotu. Czynnikami ograniczającymi ich wzrost na podłoŜu popiołowym są: 

− alkaliczność odczynu, którą sukcesywnie pomniejsza działanie dwutlenku węgla i 

opadów atmosferycznych; 

− nadmierna koncentracja soli rozpuszczalnych, która maleje w miarę upływu czasu 

pod działaniem opadów atmosferycznych; 
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− daleko idący niedostatek azotu dla roślin; 

− brak substancji organicznej, niezbędnej dla Ŝycia mikroorganizmów; • bardzo duŜa 

podatność powierzchni na erozję wietrzną. 

Działanie wszystkich tych czynników moŜna wydatnie zmniejszyć lub wyeliminować 

sposobami agrotechnicznymi. Wystarczy wprowadzić odpowiednio duŜą dawkę nawozu 

organicznego (kompostu, osadu z biologicznego oczyszczania ścieków, obornika), aby: 

− obniŜyć alkaliczność środowiska do stanu tolerowanego przez większość roślin 

uprawnych, 

− dostarczyć roślinom niezbędnej ilości azotu, • ochronić powierzchnię przed erozją 

wietrzną, 

− zapewnić mikroorganizmom substancję organiczną. 

 

Objętość warstwy dla całego składowiska wynosi ok. 4 700 m3. Jest to maksymalna 

objętość, która moŜe ulec zmniejszeniu po rozpoznaniu grubości istniejącego przykrycia. 

Tabela 7 

Zapotrzebowanie materiału  

Komponent j.m ilość Uwagi 

mieszanina 
popiołowo-ŜuŜlowa 

m3 2 350  

osad ściekowy m3 2 350  

 

Badania mieszaniny ŜuŜlowo-popiołowej z Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. zostały 

wykonane w grudniu 2001 roku i lutym 2005 roku przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze 

Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach oraz w listopadzie 2008 roku przez 

Zakład InŜynierii Środowiska EKO-PROJEKT SJ w Pszczynie. Wyniki badań zamieszczono 

w załączniku 2. W ramach oceny uciąŜliwości mieszaniny popiołowo-ŜuŜlowej z Elektrowni 

Dolna Odra wykonano następujące analizy: 

− oznaczenie składu chemicznego w zakresie zawartości: krzemu jako SiO2, glinu jako 

Al.2O3, Ŝelaza jako Fe2O3, wapnia jako CaO, magnezu jako MgO, sodu jako Na2O, potasu 

jako K2O, tytanu jako TiO2, fosforu jako P2O5, manganu jako Mn3O4, baru jako BaO, 

strontu jako SrO, siarki całkowitej jako SO3, węgla organicznego, strat praŜenia,  

− oznaczenie zawartości pierwiastków śladowych: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg, Zn, 

Sb, Se; 
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− badania radiometryczne – stęŜenia pierwiastków naturalnie promieniotwórczych: 226Ra, 
238Th, 40K, wsp. f1 i f2. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań moŜna stwierdzić, Ŝe mieszaninę ŜuŜlowo-

popiołową tworzą przede wszystkim glinokrzemiany stanowiące łącznie ok. 49,8% masy. W 

znaczących ilościach występuje równieŜ glin, Ŝelazo, wapń, magnez, potas i tytan. Pozostałe 

składniki podstawowe występują w ilości dziesiętnych części procenta. 

Zawartość pierwiastków śladowych kształtuje się na poziomie od <0,005 mg/kg s.m 

(rtęć) do 0,91 mg/kg s.m. (molibden). Zawartość pierwiastków śladowych jest 

charakterystyczna dla popiołów powstałych w wyniku spalania węgla kamiennego. Zawartość 

pierwiastków śladowych w badanej mieszance ŜuŜlowo-popiołowej nie przekracza 

dopuszczalny granicznych wartości wymywania dla odpadów innych niŜ niebezpieczne i 

obojętne zgodnie z załącznikiem 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na 

składowisku danego typu (Dz. U. 186, poz. 1853 z późn. zmianami). 

Mieszanina ŜuŜlowo-popiołowa spełnia wymagania dotyczące zawartości naturalnych 

izotopów promieniotwórczych w odniesieniu do surowców i materiałów budowlanych, 

stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza Ŝywego, a takŜe w 

odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących zawartości 

naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w 

surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i 

inwentarza Ŝywego, a takŜe w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz 

kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. Nr 4, poz. 29). 
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Tabela 8 

Zestawienie wybranych zakładanych średnich wyników badań jakości osadu ściekowego 

do rolniczego wykorzystania z oczyszczalni ścieków  

Wskaźnik Jednostki Wynik Wartości dopuszczalne* 

Odczyn  5,17 n.n. 

Zawartość suchej masy % s.m. 16,30 n.n. 

Zawartość substancji organicznej % s.m. 69,90 n.n. 

Azot ogólny % s.m. 5,17 n.n. 

Azot amonowy % s.m. 0,28 n.n. 

Fosfor ogólny % s.m. 1,68 n.n. 

Wapń % s.m. 2,67 n.n. 

Magnez % s.m. 0,47 n.n. 

Ołów  mg/kg s.m. 4,75 500,00 

Kadm mg/kg s.m. 1,30 10,00 

Chrom ogólny mg/kg s.m. 9,30 500,00 

Miedź mg/kg s.m. 37,30 800,00 

Nikiel mg/kg s.m. 2,93 100,00 

Rtęć mg/kg s.m. 0,534 5,00 

Cynk mg/kg s.m. 445,00 2500,00 

Obecność bakterii 
chorobotwórczych z rodzaju 
salmonella 

 nie wyizolowano 0 

Obecność Ŝywych jaj pasoŜytów 
jelitowych 

 nie stwierdzono 0 

* dla osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w 
sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140) 

n.n. – nie normalizowane) 

Komunalne osady ściekowe muszą spełniać wymagania stawiane osadom ściekowym 

stosowanym w rolnictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 

2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.Nr 134, poz.1140). 

5. Warstwa humusowa 

Do wykonania warstwy humusowej preferuje się zastosowanie czarnoziemu. MiąŜszość 

warstwy humusowej wynosić będzie 0,05 m, zatem objętość warstwy dla powierzchni całego 

składowiska wynosi ok. 235 m3. 
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Tabela 9 

Zapotrzebowanie materiału  

Komponent j.m Ilość Uwagi 

glina m3 235,0  

6. Wytyczne układania warstw 

1. Prace nad wykonywaniem warstwy rekultywacyjnej naleŜy prowadzić w terminach od 

początku kwietnia do połowy września. Związane jest to z zapewnieniem warunków do 

wschodów roślin osłonowych. 

2. Przed przystąpieniem do prac naleŜy przeprowadzić inwentaryzację stanu izolacji 

składowiska. 

3. Warstwy naleŜy ułoŜyć kolejno (warstwa wyrównawcza, izolacyjna i mineralno-

humusowa) na całej powierzchni składowiska.  

4. Warstwy naleŜy układać sukcesywnie uprzednio wytyczonymi sektorami. Szerokość 

sektora powinna wynosić ok. 30 – 40 m.  

5. UłoŜoną warstwę glebotwórczą naleŜy obsiać w moŜliwie jak najszybszym terminie. 

6. Zalecane grubości warstw: 

• wyrównawczej ok. 15 cm; 

• izolacyjnej ok. 15 cm; 

• rekultywacyjnej ok. 100 cm; 

• humusowej ok. 5 cm. 

7. Stanowiska technologiczne magazynowania komponentów, przygotowania mieszanki 

oraz magazynowania gotowej mieszanki naleŜy prowadzić na wierzchowinie składowiska. 

8. Układanie warstw moŜna prowadzić przy pomocy spychacza oraz przy zastosowaniu 

technik rolniczych.  
 

V REKULTYWACJA BIOLOGICZNA 

1. Cele rekultywacji biologicznej 

Zadania rekultywacji biologicznej, to: 
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1) jak najszybsze stworzenie moŜliwości wegetacji (utworzenie odpowiedniego siedliska – 

warstwy glebotwórczej) dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę 

rekultywowanego obiektu; 

2) stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną 

i wietrzną, z równoczesnym nadaniem terenom odpowiednich walorów estetyczno-

widokowych oraz krajobrazowych do czasu docelowego zagospodarowania; 

3) inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych; 

4) zapobieŜenie przemywania odpadów poprzez pochłanianie wód opadowych w strefie 

korzeniowej roślin oraz na ich powierzchni; 

5) zwiększenie parowania terenowego; 

6) ograniczenie spływu powierzchniowego. 

Cele te zostaną osiągnięte po wykonaniu glebotwórczej warstwy rekultywacyjnej oraz 

po wykonaniu zaprojektowanej zabudowy roślinnej. 

W ramach rekultywacji biologicznej przewiduje się: 

• wykonanie fitomelioracji terenów przyległych do złoŜa odpadów; 

• obsiew powierzchni składowiska. 

2. Zabudowa biologiczna skarp i wierzchowiny 

2.1. Obsiew zadarniający 

Ukształtowane i przykryte warstwą rekultywacyjną lub uŜyźnione sektory naleŜy 

moŜliwie jak najszybciej obsiać mieszanką traw wraz z rośliną osłonową (jednoroczną), 

którą moŜe być alternatywnie rzepik jary, rzepik ozimy, perko, gorczyca. 

Rola rośliny ochronnej w zabiegach rekultywacyjnych jest najczęściej dwojaka:  

• szybko się rozwija i nie dopuszcza do zachwaszczenia młodych zasiewów. 

• szybki rozwój rośliny powoduje, Ŝe stanowi ona ochronę przeciwerozyjną oraz pochłania 

znaczne ilości wód opadowych, mogących wymywać zanieczyszczenia z 

rekultywowanego obiektu.  

2.2. Wytyczne wysiewu i pielęgnacji roślin zadarniających 

1. Wysiew nasion moŜna prowadzić w okresie początku maja do końca września, przy 

czym preferowany jest termin wiosenny.  
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2. Do wykonania obsiewu naleŜy zastosować mieszaninę w proporcji wagowej 1 : 0,2 

nasion mieszanki zadarniającej i alternatywnie gorczycy, perka lub w zaleŜności od 

terminu rzepiku jarego bądź ozimego. Rzepik, perko lub gorczyca jako rośliny 

jednoroczne szybko zadarniają powierzchnię, a ich duŜa masa przejmuje całość opadów 

atmosferycznych. Kiedy rzepik kończy wegetację trawa jest juŜ dobrze, trwale 

ukorzeniona. 

3. Wysiew nasion naleŜy prowadzić systematycznie w miarę przygotowania kolejnych 

powierzchni. 

4. Przy wykonywaniu zadarniania powierzchni składowiska naleŜy przestrzegać 

następujących zasad: 

• przed przystąpieniem do obsiewu powierzchnię powinno się wyrównać, a gleba 

powinna być uprawiona i oczyszczona z resztek roślinnych oraz wynawoŜona; 

• całą powierzchnię ukształtowanego terenu naleŜy obsiać mieszanką traw i roślin 

motylkowych. Skład mieszanki zadarniającej przedstawiono w tabeli 10.  

Tabela 10 

Skład mieszanki zadarniającej 

Lp. Gatunek 
Udział w mieszaninie 

[%] 
Norma wysiewu 

[kg/ha] 

1 Kostrzewa czerwona 45 35 

2 śycica wielokwiatowa 5 2,7 

3 Kupkówka pospolita 5 1,8 

4 Kostrzewa łąkowa 10 14,4 

5 Stokłosa bezostna 10 8,8 

6 śycica trwała 15 8,3 

7 Koniczyna biała 10 3,8 

Razem 100 75,0 
Z uwagi na utrudnione warunki pielęgnacji katalogową normę wysiewu zwiększono o 80 % 

• mieszankę naleŜy wysiać wraz z rośliną osłonową w stosunku 1 : 0,2. Norma 

wysiewu rośliny osłonowej 20 kg/ha; 

• wysiane nasiona naleŜy przyprószyć ziemią przy pomocy grabi. Po wysiewie 

i przykryciu nasion (bronowanie) powierzchnię naleŜy ucisnąć wałem gładkim; 
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• w następnych 2 latach naleŜy stosować nawoŜenie w postaci jednorazowej dawki 

Azofoski dawkowanej w ilości 10 kg/100 m2. Wysiewu nawozów naleŜy 

dokonywać wczesną wiosną; 

• w pierwszym roku i następnych 2 - 3 latach naleŜy trzykrotnie kosić ruń; 

• w trakcie realizacji rekultywacji podobnie jak i w innych uprawach naleŜy się liczyć 

z moŜliwością wypadania roślin (susza, chwasty, zła jakość materiału siewnego 

itp.). Niezbędne jest, aby wykonawca (lub osoba dozorująca obiekt) przez okres 

przynajmniej dwóch lat dokonywała systematycznego przeglądu stanu darni. 

W przypadku stwierdzenia wypadów naleŜy braki uzupełnić poprzez siew 

uzupełniający; 

• do obsiewu 2,24 ha powierzchni składowiska potrzebne jest: 224,0 kg mieszanki 

traw oraz 45 kg rośliny osłonowej. 

3. Fitomelioracja terenów przyległych 

3.1. Nasadzenia roślinności krzewiastej 

Skuteczną metodą sanitacji przyległych do składowiska terenów, jest fitomelioracja 

poprzez nasadzenie roślinności, o duŜych moŜliwościach transpiracji wody i pobierania 

składników pokarmowych (w tym przypadku rozpuszczonych zanieczyszczeń mineralnych 

i organicznych znajdujących się w wodzie glebowej). Najskuteczniejszą rośliną sanitującą jest 

wierzba wiciowa (Salix vinimalis). Roślina ta posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne 

do prawie kaŜdego rodzaju siedliska. Ponadto dzięki duŜej zdolności absorbowania biogenów 

oraz wody pełnić będzie rolę naturalnego filtra biologicznego, którego funkcją jest 

detoksykacja gruntu oraz wychwytywanie substancji szkodliwych zawartych w odciekach 

ze składowiska. Naturalny tropizm korzeni wierzby będzie skierowany w kierunku bogatej 

w składniki pokarmowe warstwy gruntu.  

Pas z nasadzoną wierzbą będzie stanowił biologiczną oczyszczalnię gruntowo-roślinną, 

działającą niezawodnie przez długi okres, tj. do czasu oddawania (wydzielania) przez masę 

odpadową odcieków z procesów ich mineralizacji. 

Nasadzenia wierzby wiciowej naleŜy wykonać wzdłuŜ całego obwodu składowiska w 

dwóch rzędach w rozstawie, co 1 m, w układzie mijankowym. W miejscach gdzie występuje 

naturalna sukcesja krzewów lub drzew nasadzeń wierzby wiciowej nie dokonuje się!!!  
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Uwaga: W trakcie prac rekultywacyjnych naleŜy pozostawić drzewa i krzewy, 

które stanowią naturalną sukcesje roślinną. Ich wycinkę naleŜy przeprowadzić jedynie 

w uzasadnionych przypadkach. 

3.2. Wytyczne wykonania nasadzeń wierzby wiciowej 

1. Grunt przygotowany pod wierzbę powinien być odchwaszczony. 

2. Do nasadzenia moŜna uŜyć sadzonki lub sztobry. 

3. Sadzenie wierzby zaleca się wykonywać w sezonie wiosennym (kwiecień). W 

szczególnym przypadku moŜliwe jest prowadzenie nasadzeń jesiennych (październik, 

listopad). Dotyczy to jednak sadzonek jednorocznych. 

4. Stanowiska pod wierzbę (dołki) naleŜy zaprawić Ŝyzną glebą mineralną z dodatkiem torfu 

lub kompostu. 

5. Przy sadzeniu wierzby ze sztobrów naleŜy pozostawić nad ziemią ok. 1/5 jej długości. 

6. Sadzonki ukorzenione naleŜy sadzić w odległości 1.0 m. Sztobry naleŜy sadzić 

w odległości 40 cm.  

7. Pierwsze dwa miesiące wzrostu wierzby wymagają stałego usuwania chwastów ręcznie 

lub przy pomocy środków chwastobójczych. 

8. W miejscach, gdzie występuje naturalna sukcesja roślin spełniających podobną rolę 

(trzcina) wierzby nie naleŜy nasadzać. 

9. Przez okres trzech lat naleŜy kontrolować stan sadzonek (na wiosnę po ruszeniu wegetacji 

oraz na jesieni pod koniec wegetacji). Martwe sadzonki naleŜy usuwać zastępując 

nowymi. 
 

VI MONITORING SKŁADOWISKA 

Zgodnie z zaleceniami, jakie przedstawia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

9 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) w sprawie zakresu, czasu, sposobu, oraz 

warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów zarządca składowiska, winien 

prowadzić monitoring obejmujący fazę poeksploatacyjną. Przewidywany okres monitoringu 

to 30 lat od uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów. 

VII MONITORING EFEKTÓW REKULTYWACJI 

Rekultywacja jest procesem w trakcie, którego zniszczone tereny przywracane są dla 

środowiska jako tereny ponownie uŜyteczne. Rekultywacja składowiska to nie tylko realizacja 
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zaprojektowanych zabiegów technicznych i biologicznych, lecz równieŜ ciągła kontynuacja 

działań, aŜ do momentu uznania, Ŝe teren moŜe być zagospodarowany zgodnie 

z przeznaczeniem. O ile degradacja terenu moŜe nastąpić w bardzo krótkim czasie to proces 

naprawczy będzie trwał w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście lat. Przez te lata 

niezbędny jest stały monitoring efektów rekultywacji oparty o analizy laboratoryjne, 

obserwacje stanu szaty roślinnej oraz obserwacje bezpieczeństwa geotechnicznego 

składowiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naleŜy wprowadzić 

odpowiednie korekty. Podkreślić naleŜy, Ŝe szata roślinna szczególnie w początkowym 

etapie rekultywacji wymaga starannych zabiegów pielęgnacyjnych. Ich nieprzestrzeganie jest 

częstym powodem braku zamierzonych efektów. Zabiegi rekultywacji zarówno technicznej 

jak i biologicznej łączą się w długotrwały i trudny do zaprojektowania proces wymagający 

w trakcie przebiegu fachowego nadzoru, w tym oceny ich efektów. Nadzór oraz 

monitorowanie efektów rekultywacji powinno stanowić swoiste sprzęŜenie zwrotne 

prowadzące do właściwych reakcji na występującą często na styku przyroda-technika 

"nieprzewidywalność" przebiegu zaprojektowanych procesów.  

Przebieg procesu sukcesywnej rekultywacji prowadzonej w trakcie eksploatacji obiektu 

róŜni się w stosunku do prac rekultywacyjnych przeprowadzanych po zamknięciu 

składowiska. W związku z tym w ramach oceny efektów rekultywacji na róŜnych etapach 

eksploatacji składowiska wzięto pod uwagę nieco inne parametry. 

Procedurę wykonywania oceny efektów rekultywacji składowisk odpadów 

komunalnych moŜna stosować: 

• w celu oceny efektów rekultywacji, jako „podstawowe zastosowanie”; 

• jako narzędzie do wnioskowania o działaniach, które naleŜy podjąć, by poprawić stan 

środowiska; 

• w celu kontroli skuteczności środków podjętych dla zmniejszenia niebezpiecznych 

oddziaływań składowisk; 

• w celu oceny efektywności poniesionych na rekultywację kosztów. 

VIII HARMONOGRAM REKULTYWACJI 

Proces rekultywacji jest ściśle zaleŜny od terminów agrotechnicznych. W związku 

z powyŜszym proponuje się następujący harmonogram prac. 
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Tabela 11 

Harmonogram prac rekultywacyjnych 

2008 
l.p Wyszczególnienie 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 ukształtowanie wierzchowiny wykonano 

2 
przygotowanie robót pozyskanie i zmagazynowanie 
komponentów dla potrzeb wykonania warstwy 
wyrównawczej 

wykonano 

3 ułoŜenie warstwy wyrównawczej wykonano 

4 
budowa otworu pełniącego rolę kominka 
odgazowującego wykonano 

  2009 

5 
przygotowanie robót pozyskanie i zmagazynowanie 
komponentów dla potrzeb wykonania warstwy 
izolacyjnej 

                        

6 ułoŜenie warstwy izolacyjnej             

  2010 

7 
przygotowanie robót pozyskanie i zmagazynowanie 
komponentów dla potrzeb wykonania warstwy 
mineralno-humusowej 

            

8 ułoŜenie warstwy mineralno-humusowej                         

  2011 

9 
wykonanie zabudowy biologicznej (wraz z 
pielęgnacją w początkowym okresie wegetacji) 

                        

10 pielęgnacja i korekta rekultywacji minimum 3 lata                         

11 uporządkowanie terenu             
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SPIS RYSUNKÓW 

 

Rysunek 1 Przekrój AA’ w skali 1:100/500 

 

Rysunek 2 Przekrój BB’ w skali 1:100/500 

 

Rysunek 3 Przekrój CC’ w skali 1:100/500 

 

Rysunek 4 Przekrój DD’ w skali 1:100/500 

 

Rysunek 5 Rekultywacja techniczna 

 

Rysunek 6 Rekultywacja biologiczna 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik 1 Wyniki badań z monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska, 

II kwartał 2005 roku; 

 

Załącznik 2 Wyniki badań mieszaniny ŜuŜlowo-popiołowej pochodzącej z Elektrowni 

Dolna Odra; 

 

 


