
Znak sprawy: 03/2014 

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Rychnów na terenie Gminy 

Barlinek” 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Aktualna zmiana decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. znak: OSR.III.7645/13-1/03,  

 

Projekt Budowlany, 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 

Przedmiar Robót, 

 

Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

















ABRYS Technika Sp. z o.o. 
Projekt technicznych zmian sposobu zamknięcia składowiska odpadów 

w miejscowości Rychnów, gmina Barlinek 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 
3 

SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE  

1.1. Podstawa i zakres opracowania   

1.2. Stan prawny terenu kwatery składowiska  

1.3. Charakterystyka kwatery składowiska  

2. PROPONOWANY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z REKULTYWACJĄ 

SKŁADOWISKA  

 

2.1. Ukształtowanie terenu kwatery składowiska i jego uszczelnienie – 

rekultywacja techniczna 

 

2.2. Odgazowanie kwatery składowiska  

2.3. Odwodnienie terenu zrekultywowanej kwatery składowiska  

2.4. Rekultywacja biologiczna  

3. ZMIANY ZAKRESU REKULTYWACJI  

3.1. Porównanie sposobów rekultywacji kwatery składowiska  

3.2. Uzasadnienie zmian zakresu rekultywacji  

3.3. Zakres wykonanych prac  

4. UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII ROBÓT  

5. ETAPOWANIE PRAC REKULTYWACYJNYCH   

6. NADZÓR NAD ZREKULTYWOWANĄ KWATERĄ I MONITORING  

 

 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA – ZAŁĄCZNIKI 

1. Mapa lokalizacyjna  

2. Mapa zagospodarowania terenu składowiska w skali 1:1000 

3. Przekroje przez składowisko 

4. Schemat okrywy rekultywacyjnej 

5. Rysunek konstrukcyjny studni odgazowania 



ABRYS Technika Sp. z o.o. 
Projekt technicznych zmian sposobu zamknięcia składowiska odpadów 

w miejscowości Rychnów, gmina Barlinek 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 
4 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Materiały wyjściowe 

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały i akty prawne: 

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:1000. 

2. Rekultywacja komunalnego wysypiska odpadów w Rychnowie Projekt techniczny, 

Krzysztof Matuszczak 1994 r. 

3. Przegląd ekologiczny instalacji gminne składowisko odpadów komunalnych Rychnów 

Jarosław Zieńko, Szczecin 2002 r.  

4. Dokumentacja warunków hydrogeologicznych na terenie nieczynnego składowiska 

odpadów w Rychnowie (działki 130/2, 133/2 i 408/2) Szczecin maj 2005 r. 

5. Projekt technicznego zabezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów Rychnów. 

Stefpol, Szczecin 2004 r. 

6. Projekt technicznego zabezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów Rychnów. Aneks 

nr 1, Stefpol, Szczecin 2005 r. 

7. Projekt ukształtowania bryły nieczynnego składowiska odpadów Rychnów. Stefpol, 

Szczecin 2004 r. 

8. Projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rychnów gm. 

Barlinek. Stefpol, Szczecin 2004 r. 

9. Decyzja Starosty Myśliborskiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. znak OSR.III.7645/13-1/03 

wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska w miejscowości Rychnów, decyzja z dnia 18 

stycznia 2006 r. znak OSR.III.7645/13-1/03/05 zmieniająca ww. decyzję.  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

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

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549 ze zmianami). 

 

1.2. Stan prawny terenu kwatery składowiska  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rychnów  

zlokalizowane jest na działkach nr 408/2, 130/2 i 133/2 obręb Rychnów. Właścicielem działek 

jak i składowiska odpadów jest Gmina Barlinek. Zarządcą składowiska odpadów jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku. Składowisko zostało 

zbudowane w roku 1990.  

Składowisko zlokalizowane było zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek uchwalonego uchwałą 

Rady Gminy i Miasta nr XXXII/272/94 z 25 maja 1994 r. (Dz. Urzęd. Woj. Gorzowskiego 

z 1994 r. nr 13, poz. 100). Dla działek, na których znajduje się składowisko odpadów 

określono w planie dominującą funkcję NO – tereny wysypiska odpadów komunalnych.  
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Składowisko posiadało decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 

9 października 1989 r. znak GGUiNB.IV.8681/c-19/87 o udzieleniu pozwolenia na budowę 

wiejskiego wysypiska odpadów komunalnych stałych. Terenowy  Inspektor Sanitarny w 

Myśliborzu postanowieniem z dnia 14 listopada 1986 r. znak NZ-4420-7/951/94/86 

zaopiniował pozytywnie lokalizację składowiska. Na podstawie protokołu z dnia 5 marca 

1991 r. dokonano odbioru składowiska odpadów w Rychnowie.  

W dniu 23 lipca 2002 r. Staroście Myśliborskiemu został przedłożony przegląd 

ekologiczny. Starosta Myśliborski decyzją z dnia 5 sierpnia 2003 r. znak OSR.III.7645/13-

1/03 wyraził zgodę na zamknięcie składowiska w miejscowości Rychnów, określając 

techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów. Decyzja ta została wydana bez 

opracowanego projektu prac rekultywacyjnych, a techniczny sposób zamknięcia składowiska 

określony został przez Starostę Myśliborskiego. Dopiero na podstawie decyzji został 

sporządzony projekt zamknięcia składowiska, który Starosta Myśliborski zaopiniował w dniu 

16 grudnia 2004 r. Decyzją z dnia 18 stycznia 2006 r. znak OSR.III.7645/13-1/03/05 Starosta 

Myśliborski zmienił na wniosek strony ww. decyzję w zakresie harmonogramu realizacji prac 

rekultywacyjnych. Decyzja ta została wykonana tylko częściowo. Decyzją z dnia 26 lipca 

2007 r. znak OSR.III.7645/30/07 Starosta Myśliborski odmówił zmiany decyzji wyrażającej 

zgodę na zamknięcie składowiska odpadów. Decyzją z dnia 22 kwietnia 2009 r. znak 

BOŚ.KM.7645/2/09 ponownie odmówił zmiany decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie 

składowiska odpadów. Od decyzji tej wnioskodawca odwołał się do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy decyzję Starosty Myśliborskiego. Decyzją 

z dnia 26 stycznia 2010 r. znak BOŚ.RL.7645/83/09 Starosta Myśliborski odmówił zmiany 

decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Rychnów.  

 

1.3. Charakterystyka kwatery składowiska  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rychnów 

zostało wykonane w wyrobisku po eksploatacji kruszywa, teren ten stanowił 

najprawdopodobniej przypowierzchniową soczewkę wodnolodowcowych osadów 

piaszczystych zdeponowanych w nieprzepuszczalnej warstwie polodowcowych glin. 

Składowisko znajduje się w odległości ok. 1 km od najbliższej zabudowy wsi Rychnów, przy 

drodze łączącej Barlinek w Myśliborzem.  

Teren, na którym znajduje się składowisko odpadów częściowo porośnięty jest 

krzewami (kruszyna pospolita, leszczyna), drzewami (sosna zwyczajna, brzoza) oraz 

roślinnością ruderalną (pokrzywa, komosa, łopian, bylica, trzcinnik). Od strony zachodniej, 
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północnej i południowej składowisko otaczają tereny zadrzewione. Od strony wschodniej 

przebiega droga, a za nią znajdują się pola uprawne.  

Rejon składowiska odpadów w Rychnowie według fizyczno-geograficznej rejonizacji Polski 

znajduje się w mezoregionie Pojezierze Myśliborskie wchodzące w skład Równiny 

Gorzowskiej. Jest to obszar wysoczyzny polodowcowej (moreny czołowej) zlodowacenia 

bałtyckiego fazy poznańskiej. Teren ten charakteryzuje się znacznymi deniwelacjami 

przekraczającymi lokalnie 15 m. Mapę lokalizacyjną składowiska stanowi załącznik nr 1.  

Składowisko położone jest na terenie zbudowanym z serii glin zwałowych z lokalnie 

występującymi utworami piaszczystymi. Pod warstwą gliny na głębokości ok. 10 m występuje 

warstwa piasków o miąższości kilku metrów, poniżej występuje kolejna warstwa glin 

zwałowych o miąższości od 5 do 9,5 m. Pod gliną występuje warstwa z piasków 

średnioziarnistych. W „Dokumentacji warunków hydrogeologicznych na terenie nieczynnego 

składowiska odpadów w Rychnowie” określono, że zwierciadło wód podziemnych występuje 

na rzędnej 69,8 – 70,3 m npm a ich przepływ odbywa się w kierunku południowo-zachodnim, 

choć kierunek ten może ulęgać okresowym zmianom z uwagi na położenie obszaru 

składowiska w strefie wododziałowej wód podziemnych. Na terenie składowiska zostały 

wywiercone 3 piezometry do badania jakości wód podziemnych. Składowisko nie zostało 

wyposażone w system odprowadzania wód odciekowych, ani instalację do odprowadzania 

gazu składowiskowego.  

Na składowisku odpady przestały być składowane z dniem wydania przez Starostę 

Myśliborskiego decyzji wyrażającej zgodę na jego zamknięcie czyli z dniem 5 sierpnia 

2003 r.  

 

2. PROPONOWANY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z REKULTYWACJĄ 

SKŁADOWISKA 

2.1. Ukształtowanie terenu kwatery składowiska i jego uszczelnienie – 

rekultywacja techniczna 

 Ze względu na zapełnienie pojemności składowiska, jego stan techniczny oraz fakt, 

że nie spełnia ono wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 marca 

2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 

61, poz. 549 ze zmianami) należy przeprowadzić jego rekultywację. Podstawowym 

zadaniem rekultywacji będzie uporządkowanie terenu składowiska, odcięcie dopływu wód 

opadowych i roztopowych do złoża odpadów oraz założenie studni odgazowujących.  



ABRYS Technika Sp. z o.o. 
Projekt technicznych zmian sposobu zamknięcia składowiska odpadów 

w miejscowości Rychnów, gmina Barlinek 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 
7 

Prace związane z przygotowaniem terenu do prac rekultywacyjnych polegać będą na 

wykarczowaniu krzewów na części skarpy wschodniej.   

Ukształtowanie czaszy kwatery obejmować będzie: 

- ukształtowanie wjazdu na wierzchowinę kwatery, 

- przemieszczenie odpadów na wierzchowinie z wbudowaniem w obniżenia i 

wyrównaniem, 

- ukształtowanie wierzchowiny kwatery składowiska odpadów zgodnie z projektowanymi 

spadkami w granicach 1,0% - 8,6 %, 

- zagęszczenie odpadów walcami oraz ręczne i mechaniczne plantowanie,  

- ukształtowanie skarpy wschodniej z nachyleniem 1:2,5 i 1:2,0, 

- ułożenie na warstwie odpadów warstwy wyrównawczej z gruntu mineralnego lub 

odpadów o grubości 0,20 m, 

- zagęszczenie ułożonej i uformowanej warstwy wyrównawczej. 

Warstwa wyrównawcza zostanie wykonana na kwaterze składowiska z mas ziemnych lub 

odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. 

w sprawie odzysku odpadów lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami 

i urządzeniami (Dz. U. nr 49, poz. 356) załącznik nr 1 lp. 12.  

Planuje się wykorzystać do tego celu odpady o kodach: 

Kod Nazwa odpadu 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  

ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

19 09 02 Osady z klarowania wody 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 
 

Szacowana maksymalna ilość odpadów jaka może być użyta w pracach 

rekultywacyjnych do wykonania warstwy wyrównawczej wynosi 980 m3. Zaznacza się przy 

tym, że jest to maksymalna ilość, gdyż odpady zastępować mogą częściowo lub całkowicie 

masy ziemne pochodzące z zakupu.  

Na warstwie wyrównawczej zostanie rozłożona warstwa uszczelniająca (izolacyjna) 

wykonana z bentomaty o współczynniku filtracji k <1 x 10-9 m/s. Szacuje się, że ilość 

bentomaty niezbędna do uszczelnienia wierzchowiny kwatery i częściowo skarp wynosi  

4900 m2. 

Na warstwie uszczelniającej należy ułożyć warstwę glebotwórczą (mineralno-

humusową) z ziemi urodzajnej lub odpadów o miąższości 0,60 m. Warstwa ta składać się 

będzie z mas ziemnych lub z odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
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dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku odpadów lub unieszkodliwiania odpadów poza 

instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr 49, poz. 356) załącznik nr 1 lp. 13.  

Planuje się wykorzystać do tego celu odpady o kodach: 

Kod Nazwa odpadu 

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

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

02 07 80  Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary 

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

10 01 02 Popioły lotne z węgla 

10 01 15  
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 
14 

10 01 80 Mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych  

17 05 04 Gleba i ziemi, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

19 05 03  Kompost nieodpowiadający wymaganiom 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 
 

Szacowana ilość odpadów lub mas ziemnych potrzebna do wykonania warstwy 

glebotwórczej wynosi 2940 m3. Zastosowanie odpadów do prac rekultywacyjnych wynikać 

będzie z rachunku ekonomicznego. W przypadku braku na rynku danego typu odpadów lub 

zbyt wysokiej ceny ich zastosowania odpady nie będą stosowane. Przed przystąpieniem do 

wykorzystania odpadów prowadzący prace rekultywacyjne winien uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami do właściwego 

organu. 

Ukształtowanie okrywy rekultywacyjnej pokazano na przekrojach poprzecznych 

kwatery składowiska stanowiących załączniki nr 3. Na planie zagospodarowania terenu 

kwatery składowiska (załącznik nr 2) przedstawiono projektowane rzędne terenu 

składowiska przed wykonaniem okrywy rekultywacyjnej oraz projektowane rzędne 

wierzchowiny zrekultywowanego składowiska po wykonaniu okrywy (w nawiasie).  

 

2.2. Odgazowanie kwatery składowiska  

Ważnym elementem prac rekultywacyjnych na terenie składowiska jest ujęcie 

i odprowadzenie powstającego gazu składowiskowego. Wskutek rozkładu materii 

organicznej znajdującej się w zdeponowanych na składowisku odpadach powstaje gaz 

składowiskowy. Skład gazu jest zróżnicowany, przy czym główne składniki to: metan, 

dwutlenek węgla, azot i wodór. Gaz może stanowić zagrożenie przeciwpożarowe oraz 

zagrożenie dla rozwoju systemu korzeniowego roślin. Warunkiem powstawania gazu są 

beztlenowe warunki rozkładu materii organicznej. Ze względu na długą eksploatację 

składowiska, brak zastosowania kompaktora, długi okres pozostawania składowiska 
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nieczynnego ocenia się, że nastąpił już w dużej mierze rozkład materii organicznej 

znajdującej się w odpadach zgromadzonych na składowisku. Tym samym emisja gazu 

składowiskowego jest niewielka i ma ograniczony zasięg, co potwierdza fakt, rozwoju na 

kwaterze bujnej roślinności ruderalnej i krzewów na skarpach. Ponieważ dotychczas emisja 

gazu składowiskowego odbywała się całą powierzchnią kwatery projektuje się wykonanie 3 

studni biernego odgazowania zagłębionych w odpadach do dna składowiska. Zadaniem 

studni odgazowania będzie ujęcie powstającego w poszczególnych warstwach odpadów 

gazu i odprowadzenie go do atmosfery. Na studniach tych przewiduje się zastosowanie 

biofiltrów ograniczających ewentualną uciążliwość zapachową składowiska.  

Na etapie rekultywacji przewiduje się wykonanie odwiertów z jednoczesnym 

wprowadzeniem rury PE o średnicy 315/18,7. Przewiduje się, że studnie będą miały 

głębokości do 13 m. Następnie planuje się wypełnienie wnętrza rury kolumną tłuczniową. 

Górna część rury na długości 0,70 m zostanie wypełniona mieszaniną torfu i kompostu 

tworzącą tzw. biofiltr eliminujący uciążliwości zapachowe gazu. Każda studnia zakończona 

będzie betonowym stożkiem, na którym ułożona będzie betonowa pokrywa o średnicy 510 

mm z otworami o średnicy 24 mm.  

Szczegóły konstrukcyjne studni i biofiltra pokazano na załączniku nr 5, a ich 

rozmieszczenie na załączniku nr 2. 

 

2.3. Odwodnienie terenu kwatery składowiska  

Wody opadowe i roztopowe spływające ze zrekultywowanej powierzchni kwatery 

będą trafiać bezpośrednio do gruntu. Z uwagi na korzystne warunki geologiczne występujące 

w otoczeniu składowiska - piaski wody opadowe i roztopowe będą bezpośrednio wsiąkać w 

grunt. Ponieważ składowisko ma niewielką powierzchnię nie ma potrzeby budowy 

specjalnego systemu odprowadzenia wód opadowych spływających z wierzchowiny i skarp 

zrekultywowanej kwatery.  

Uwzględniając roczne opady na poziomie 597 mm dla miasta Myślibórz z wielolecia 

1949 - 1971, powierzchnię składowiska po rekultywacji: wierzchowiny - 4200 m2 i skarp 5400 

m2  oraz wskaźnik spływu powierzchniowego z terenów zadarnionych w wysokości 0,1 dla 

wierzchowiny składowiska oraz 0,6 dla skarp składowiska ilość wód opadowych 

i roztopowych wynosi:  

Qrok = 4200 x 0,597 x 0,1 + 5400 * 0,597 x 0,6 = 2185,02 m3/rok   6,0 m3/dobę 

W wierzchniej warstwie ziemi występują utwory przepuszczalne zbudowane z piasków, 

żwirów, glin piaszczystych i piasków gliniastych. Miąższość warstwy piasków wynosi od 0,4 

do 8,0 m.  Dzięki temu wody opadowe i roztopowe będą wsiąkać w grunt. 

 



ABRYS Technika Sp. z o.o. 
Projekt technicznych zmian sposobu zamknięcia składowiska odpadów 

w miejscowości Rychnów, gmina Barlinek 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 
10 

2.4. Rekultywacja biologiczna 

Po uformowaniu wierzchowiny i wykonaniu rekultywacji technicznej można przystąpić 

do rekultywacji biologicznej.  

Przewiduje się przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegającej na związaniu 

trwałej warstwy roślinnej i nadaniu podłożu waloru terenu zielonego. Podstawowym celem 

rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarniania czaszy utworzonej w wyniku 

rekultywacji technicznej mieszanką roślin trawiastych i motylkowych. Rośliny nasilają 

parowanie wody pomniejszając spływ wód powierzchniowy jak i eliminując spływ wgłębny. 

Proponuje się do rekultywacji biologicznej użyć traw, które charakteryzują się szybkim 

wzrostem i nie wymagają dobrych warunków glebowych. Ze względów środowiskowych 

warto także wysiać rośliny motylkowe, aby poprawiały one warunki glebowe.  

Poniżej w tabeli podano skład mieszanki wraz z ilością nasion: 
    

L.p. Składniki mieszanki 
Ilość nasion w kg 

dla 1 ha dla rekultywowanego obszaru – 0,49 ha 

1. kostrzewa łąkowa 5,70 2,793 

2. tymotka 1,00 0,490 

3. kupkówka pospolita 2,50 1,225 

4. rajgras wyniosły 6,30 3,087 

5. stokłosa bezostna 5,00 2,450 

6. wiechlina łąkowa 3,30 1,617 

7. życica trwała 1,80 0,882 

8. kostrzewa czerwona 6,10 2,989 

9. koniczyna czerwona 2,10 1,029 

10. komonica zwyczajna 2,00 0,980 

11. lucerna chmielowa 1,10 0,539 

12. rajgras włoski – roślina ochronna 2,00 0,980 

Razem 38,90 19,061 
 

W wyniku tak przeprowadzonej rekultywacji teren zielony będzie stanowić podłoże do 

naturalnej sukcesji drzew i krzewów co pozwoli na częściowe odtworzenie pierwotnego 

krajobrazu, jaki występował na tym terenie przed eksploatacją żwiru. 

 

3. ZMIANY ZAKRESU REKULTYWACJI 

3.1. Porównanie sposobów rekultywacji kwatery składowiska 

W poniższej tabeli przedstawia się porównanie zapisów zawartych w: decyzji Starosty 

Myśliborskiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. znak OSR.III.7645/13-1/03 wyrażającej zgodę na 

zamknięcie składowiska w miejscowości Rychnów i decyzji z dnia 18 stycznia 2006 r. znak 

OSR.III.7645/13-1/03/05, projekcie technicznego zabezpieczenia nieczynnego składowiska 

odpadów Rychnów i aneksie nr 1 do tego projektu, projekcie ukształtowania bryły 

nieczynnego składowiska odpadów Rychnów, projekcie rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych w miejscowości Rychnów oraz zaproponowanych obecnie rozwiązań 

dotyczących rekultywacji.  
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Punkty 
decyzji 

Zapisy decyzji Starosty Myśliborskiego Projekt z 2004 i 2005 r.  Proponowana zmiana z 2011 r.  

4a) Ukształtowanie skarp składowiska w 
stosunku nie większym niż 1:2,5 z 
materiałów o współczynniku rzędu 10-5 m/s, 
w przypadku przyjęcia minimalnego 
nachylenia wymagany jest dodatkowy 
drenaż opaskowy. 

Ukształtowanie bryły składowiska przez 
przemieszczenie 600 m3 odpadów ze skarp w 
nieckę składowiska, skorygowanie skarpy 
zachodniej do nachylenia 1:2. Drenaż z rur 
drenarskich o śr. 145 mm i studnia drenażowa wraz 
z systemem rur rozsączających – brak określenia 
lokalizacji drenażu na mapie 

Ukształtowanie wjazdu na wierzchowinę oraz 
ukształtowanie części skarpy wschodniej  z 
nachyleniem 1:2,5 i 1:2 bez zakładania drenażu 
odwadniającego 

4b) Uformowanie powierzchni składowiska z 
nachyleniem w granicach 3-5 % w sposób 
nie burzący ładu krajobrazowego 
otaczającego terenu, 

Brak informacji w projekcie Ukształtowanie wierzchowiny składowiska z 
nachyleniem w granicach 1,0% - 8,6 % 

4c) Warstwa wyrównawcza o minimalnej 
grubości 0,5 m z minerałów o 
współczynniku filtracji rzędu 10-5 m/s 

Warstwa wyrównująca ułożona na całej kwaterze – 
na skarpach i koronie o grubości nie mniejszej niż 
50 cm z piasków, ziemi z wykopów budowlanych i 
innych, drobnego gruzu ceglanego, popiołu i żużla o 
współczynniku filtracji rzędu 10-5 m/s.  

Warstwa wyrównawcza z gruntu mineralnego lub 
odpadów o grubości 0,20 m 
 

Wykonanie w terminie do 30 czerwca 2007 r. Wykonanie w terminie do 30 czerwca 2014 r. 

4d) Wykonanie systemu biernego 
odprowadzania gazu składowiskowego z 
częściowym oczyszczeniem na filtrach 
biologicznych 

Studnie odgazowujące wraz z biofiltrem – 4 sztuki Studnie odgazowujące wraz z biofiltrem – 3 sztuki 

4e) Wykonanie systemu odprowadzania 
odcieków (budowa drenażu palczastego ze 
zbiornikiem na odcieki)  

Brak rozwiązań dla składowiska w Rychnowie, 
podano rozwiązania jakie mogą być zastosowane 

 

Wykonanie w terminie do 31 grudnia 2008 r.  Wykonanie w terminie do 30 czerwca 2014 r. 

4f) Wykonanie drenażu gazowego o minimalnej 
grubości 0,2 m wykonanego z materiału 
filtracyjnego o współczynniku filtracji nie 
większym niż 10-4 m/s 

Warstwa drenażu gazowego o grubości 20 cm z 
żużlu lub piasku ziarnistego i współczynniku filtracji 
nie większym niż 10-4 m/s 

Rolę odgazowującą pełnić będzie warstwa 
wyrównawcza 

4g) Wykonanie 2 warstw uszczelniających z 
materiału o współczynniku filtracji nie 
większym niż 10-9 m/s i minimalnej grubości 

Warstwa izolacyjna z glin lub iłów (gliny, gliny 
piaszczyste, mułki lub mieszaniny piaskowo – iłowe) 
o współczynniku filtracji rzędu k = 10-9 m/s o 

Warstwa uszczelniająca (izolacyjna) wykonana z 
bentomaty o współczynniku filtracji k <1 x 10-9 m/s. 
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(w przypadku zastosowania materiału 
mineralnego) dla każdej warstwy po 0,25 m 

grubości 60 cm 

4h) Wykonanie drenażu wód opadowych z 
materiału filtracyjnego o współczynniku 
filtracji nie większym niż 10-5 m/s i grubości 
minimum 0,2 m 

Drenaż wód opadowych o grubości 0,2 m Swobodny spływ wód opadowych do ziemi 

4i) Wykonanie warstwy glebotwórczej 
przeznaczonej dla życia roślin o minimalnej 
głębokości 0,6 m w przypadku 
zastosowania do rekultywacji biologicznej 
jedynie roślin zielnych lub o minimalnej 
głębokości 1,5 m w przypadku 
zastosowania do rekultywacji biologicznej 
krzewów i drzew, z zachowaniem 
standardów jakości gleby oraz ziemi 
określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9.09.2002r. w sprawie 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 
(Dz. U. nr 165, poz. 1359)  

Warstwa mineralno-humusowa o grubości 1,5 m 
stanowiąca mieszaninę torfu niskiego, osadów 
ściekowych, glin lekkich, żwiru i piasku. 
Wysiew traw i koniczyny białej, nasadzenia drzew i 
krzewów.  

Na warstwie uszczelniającej należy ułożyć warstwę 
glebotwórczą z ziemi urodzajnej lub odpadów o 
miąższości 0,60 m.  
Wysiew mieszanki traw i roślin motylkowych 

 - - Wykonanie tablicy informacyjno-ostrzegawczej 

Wykonanie w terminie do 31 grudnia 2008 r.  Wykonanie w terminie do 30 listopada 2014 r. 
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3.2. Uzasadnienie zmian zakresu rekultywacji 

Zmiana w ukształtowaniu skarp kwatery 

Na składowisku w miejscowości Rychnów proponuje się zmianę ukształtowania tylko 

części skarpy wschodniej do nachylenia 1:2 i 1:2,5. Pozostałe skarpy planuje się pozostawić 

bez kształtowania.  

Zakres prac rekultywacji technicznej określony w decyzji Starosty Myśliborskiego nie 

uwzględniał faktycznego stanu składowiska – istniejące nachylenie skarp wynosi od 1:0,9 do 

około 1:1,5. Skarpy te jak wynika z badań monitoringowych są stabilne. Nie można ich 

ukształtować jak to zapisano w decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska w 

stosunku nie większym niż 1:2,5. Wynika to z faktu, że otoczenie składowiska stanowi z 

trzech stron teren zadrzewiony a z czwartej droga i pole uprawne, nie będące własnością 

Gminy Barlinek. Nie jest możliwe ukształtowanie nachylenia skarp w stosunku 1:2,5 przez 

przesunięcie odpadów na wierzchowinę kwatery składowiska, gdyż miałaby ona zbyt małą 

szerokość, aby mógł na niej pracować sprzęt mechaniczny, tak znaczne podwyższenie 

wierzchowiny składowiska wpłynęłoby też na jej stabilność. Natomiast spłaszczenie skarp 

przez zajęcie terenu otaczającego wiązałoby się z koniecznością wycięcia drzew i krzewów 

w odległości 20 m od skarp, w tym wycięcia drzewa, na którym rośnie bluszcz pospolity 

(Hedera Helix L). Ponadto zwiększony zostałby obszar konieczny do rekultywacji i 

poniesiono by nadmierne koszty.  

 

Zmiana w ukształtowaniu wierzchowiny kwatery  

Planuje się przemieszczenie części odpadów na czaszy kwatery i ukształtowanie jej 

ze spadkami w graniach 1,0-8,6%. Najwyższe spadki, czasza składowiska będzie miała w 

najwęższym miejscu – przekrój III-III, przy czym zarówno na przekroju II-II jak i IV-IV spadki 

są już znacznie łagodniejsze i wynoszą w 1,7 do 3,3 %. Wierzchowina składowiska odpadów 

znajduje się wysokości 8 – 10 m od terenu a na odcinku około 35-50 m wierzchowiny, jej 

poprzeczna szerokość wynosi tylko około 24 m. Praca sprzętu mechanicznego będzie w 

takich warunkach trudna i niebezpieczna. Tylko na tym odcinku spadki poprzeczne 

wierzchowiny są w granicach 6-8 %. Jeśli jednak podczas prac kształtowania wierzchowiny 

wystąpi nadmiar urobku to należy podwyższyć na tym odcinku obniżenia i znacznie 

złagodzić spadki poprzeczne.  

 

Zmniejszenie grubości warstwy wyrównawczej 

Na składowisku w miejscowości Rychnów można zmniejszyć warstwę wyrównawczą 

z 0,5 m do 0,2 m z uwagi na przykrycie odpadów masami ziemnymi oraz bardzo małą 
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powierzchnię wierzchowiny składowiska. Nie określa się współczynnika filtracji materiałów 

użytych do budowy warstwy wyrównawczej, gdyż proponuje się wykorzystanie mas 

ziemnych i odpadów. Warstwa ta ma za zadanie wyrównanie powierzchni składowiska w 

celu położenia i zabezpieczenia warstwy uszczelniającej i jednocześnie pełni funkcję 

odgazowującą. Ponadto nie zostały prawnie określone wymagania co do 

wodoprzepuszczalności dla tej warstwy.  

 

Rezygnacja z budowy systemu zbierania wód odciekowych 

Na składowisku w miejscowości Rychnów nie został wykonany drenaż wód 

odciekowych. Ocenia się, że uszczelnienie z maty bentonitowej zapewniającej współczynnik 

wodoprzepuszczalności na poziomie k < 1 x 10-9 m/s, spowoduje, że wody opadowe 

i roztopowe nie będą przenikać do złoża odpadów, co w efekcie zmniejszy ilość 

powstających wód odciekowych. Średnio z prowadzonych badań i z danych literaturowych 

można przyjąć, że w trakcie eksploatacji składowiska odciek stanowi około 15 - 20 % 

opadów atmosferycznych. Po zamknięciu składowiska ilość ta zmniejsza się od około 10 % 

w pierwszym roku po przeprowadzeniu rekultywacji do około 5 % w kolejnych latach, aż do 

całkowitego zaniku powstawania wód odciekowych.  

 

Rezygnacja z warstwy drenażu odgazowującego 

Na składowisku w miejscowości Rychnów można zrezygnować z warstwy drenażu 

gazowego, z uwagi na bardzo długą eksploatację składowiska, brak zastosowania 

kompaktora, długi okres pozostawania składowiska nieczynnego (8 lat). Dlatego ocenia się, 

że nastąpił już w dużej mierze rozkład materii organicznej znajdującej się w odpadach 

zgromadzonych na składowisku. Tym samym emisja gazu składowiskowego po rekultywacji 

będzie niewielka.  Funkcję warstwy drenażu gazowego będzie pełnić wykonana już okrywa z 

mas ziemnych oraz warstwa wyrównawcza. Do odprowadzania gazu składowiskowego 

projektuje się wykonanie 3 studni biernego odgazowania zagłębionych w odpadach do dna 

składowiska. Zadaniem studni odgazowania będzie ujęcie powstającego w poszczególnych 

warstwach odpadów gazu i odprowadzenie go do atmosfery. Na studniach tych przewiduje 

się zastosowanie biofiltrów ograniczających ewentualną uciążliwość zapachową 

składowiska. Potwierdzeniem faktu, że procesy rozkładu zakończyły się na kwaterze jest 

rozwój roślinności na kwaterze oraz wyniki badań geodezyjnych, z których wynika, że 

wierzchowina składowiska osiada nieznacznie.   
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Rezygnacja z budowy systemu zbierania wód opadowych 

Na składowisku w miejscowości Rychnów nie jest niezbędne wykonanie drenażu wód 

opadowych i roztopowych. Z uwagi na korzystne warunki geologiczne występujące w 

wierzchniej warstwie w otoczeniu składowiska (piaski) wody opadowe i roztopowe wsiąkać 

będą w grunt. Ponieważ składowisko ma niewielką powierzchnię nie ma potrzeby budowy 

specjalnego systemu odprowadzenia wód opadowych spływających z wierzchowiny i skarp 

zrekultywowanej kwatery. Porastające krzewy i drzewa na skarpach z jednej strony 

uniemożliwiają wykonanie drenażu, a z drugiej powodują, że woda jest magazynowana 

przez te rośliny.  

 

Zmiana sposobu uszczelnienia składowiska 

Na składowisku w miejscowości Rychnów proponuje się zmianę 0,5 m warstwy 

uszczelniającej z materiałów mineralnych na ułożenie maty bentonitowej zapewniającej 

współczynnik wodoprzepuszczalności na poziomie k <1 x 10-9 m/s. W przypadku wykonania 

tak grubej warstwy z glin lub iłów konieczne jest poniesienie znacznych kosztów transportu i 

zakupu, dlatego tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie maty bentonitowej. Bentomata 

czyli mata bentonitowa to dwie połączone ze sobą warstwy geowłóknin, między którymi 

znajduje się warstwa specjalnie przygotowanego bentonitu. Maty bentonitowe mają 

współczynnik wodoprzepuszczalności k = 1x10-10 m/s, a producenci podają, że odpowiadają 

skutecznością działania tradycyjnej mineralnej warstwie uszczelniającej o miąższości około 

0,5 - 0,75 m. Ułożenie maty bentonitowej może zapewnić więc lepsze zabezpieczenie 

składowiska przed dopływem wód opadowych i roztopowych niż ułożenie warstwy z 

minerałów.  

 

Uszczegółowienie zakresu rekultywacji biologicznej 

Na składowisku w miejscowości Rychnów proponuje się wykonanie warstwy 

glebotwórczej z mas ziemnych i/lub odpadów o grubości 0,6 m oraz wysiew na tej warstwie 

tylko mieszanki traw i roślin motylkowych. Rezygnuje się zupełnie z sadzenia drzew i 

krzewów na zrekultywowanej kwaterze, gdyż ocenia się że w dłuższej perspektywie nastąpi 

na kwaterze naturalna sukcesja. Ponadto taka roślinność charakteryzuje się wyższą 

przeżywalnością w okresach o niekorzystnych warunkach (susza lub duże mrozy).  

Proponuje się do rekultywacji biologicznej użyć traw, które charakteryzują się szybkim 

wzrostem i nie wymagają dobrych warunków glebowych. Ze względów środowiskowych 

warto także wysiać rośliny motylkowe, aby poprawiały one warunki glebowe.  

Gatunki traw i roślin motylkowych zalecane do wysiewu: kostrzewa łąkowa, tymotka, 

kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, stokłosa bezostna, wiechlina łąkowa, życica trwała, 
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kostrzewa czerwona, koniczyna czerwona, komonica zwyczajna, lucerna chmielowa, rajgras 

włoski. 

 

Zmiana harmonogramu prac rekultywacyjnych 

Występuje się o zmianę harmonogramu prac rekultywacyjnych z uwagi na ich 

dezaktualizację. Określony w decyzji Starosty Myśliborskiego techniczny sposób zamknięcia 

składowiska do chwili obecnej nie został zrealizowany ze względu na znaczne koszty 

wykonania prac rekultywacyjnych. Określony w projekcie z 2004 i 2005 r. zakres 

przeprowadzenia prac rekultywacyjnych nie uwzględniał specyfiki składowiska i technicznych 

możliwości wykonania prac rekultywacyjnych, a opierał się na zapisach określonych w 

decyzji, którą wydano na podstawie przeglądu ekologicznego.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku wykonało aktualizację projektu 

rekultywacji składowiska. Działanie takie ma na celu z jednej strony dostosowanie projektu 

do rzeczywistego stanu składowiska a z drugiej strony obniżenie kosztów zamknięcia 

składowiska, tak aby były one akceptowalne dla zarządzającego jak i Gminy Barlinek oraz 

zabezpieczały środowisko przed ewentualnym wpływem składowiska na środowisko.  

Brak aktualnej decyzji w części określającej harmonogram prac zamyka drogę do 

uzyskania środków zewnętrznych na przeprowadzenie prac rekultywacyjnych – z 

Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Zakres prac rekultywacyjnych wyznaczonych w decyzji Starosty Myśliborskiego został 

określony zbyt  rygorystycznie, przez co jest procesem generującym nadmierne koszty, 

nieadekwatne do zagrożenia jakie może stwarzać składowisko.  

Projekty z 2004 i 2005 r. wykonano bez aktualizacji mapy do celów projektowych, załączona 

mapa nie spełnia wymagań mapy dla projektu budowlanego. Z załączonych przekrojów 

przez kwaterę, nie można stwierdzić jakie nachylenie będą miały skarpy i wierzchowina 

składowiska.  

Proponowane zmiany technicznego sposobu i harmonogramu prac rekultywacyjnych na 

składowisku w Rychnowie umożliwią dokończenie rekultywacji w sposób zapewniający 

ochronę środowiska, w szczególności środowiska gruntowo-wodnego. Jednocześnie koszt 

wykonania przewidywanych prac jest zbliżony do kosztów rekultywacji tego rodzaju 

składowisk (koszty rekultywacji składowisk małych i średnich nieposiadających uszczelnienia 

wynoszą 0,1-0,4 mln zł/ha) i wynosi około 450 tys. złotych.  

Projekty, w zakresie rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów, które obecnie są 

przyjmowane do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej mają zostać zakończone do końca 2014 r. Ponieważ wykonanie studni odgazowania 

wiązać się będzie najprawdopodobniej z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, a 



ABRYS Technika Sp. z o.o. 
Projekt technicznych zmian sposobu zamknięcia składowiska odpadów 

w miejscowości Rychnów, gmina Barlinek 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 
17 

sama rekultywacja wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko wnioskuje się o zmianę harmonogramu prac rekultywacyjnych – określenie 

terminu wykonania ukształtowania składowiska i warstwy wyrównawczej ze studniami 

odgazowującymi do 30 czerwca 2014 r. oraz uszczelnienia i rekultywacji biologicznej do 

listopada 2014 r. Jednocześnie zaznacza się, że podane terminy są terminami, 

maksymalnymi i rekultywacja może zostać przeprowadzona wcześniej.  

 

3.3. Zakres wykonanych prac 

Na składowisku w Rychnowie zostały wykonane następujące prace:  

- teren wierzchowiny i skarp został przykryty warstwą mineralną, która zabezpieczyła 

odpady przed ich rozwiewaniem. Z uwagi na przykrycie składowiska warstwą ziemi 

uległo ono już częściowej rekultywacji i porośnięte jest bujną roślinnością ruderalną a 

na skarpach także krzewami, 

- wyznaczono punkt do monitoring opadów atmosferycznych, 

- wykonano 3 otwory obserwacyjne do monitoringu wód podziemnych, 

- wyznaczono repery robocze.  

 

4. UWAGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII ROBÓT 

 Rekultywacja składowiska odpadów jest inwestycją specjalistyczną. Zwraca się 

uwagę Inwestorowi, aby przy wyborze realizatora inwestycji wybrać firmę, która posiada 

doświadczenie w tego typu pracach. 

 Przy realizacji inwestycji należy sprawdzić czy użyte do wbudowania materiały 

budowlane i uszczelniające posiadają aktualne atesty. Należy zapewnić w trakcie budowy 

również nadzór geodezyjny i geotechniczny.  

 Jakiekolwiek odstępstwa od przyjętych technologii, parametrów oraz zamiany 

zaprojektowanych materiałów winny być uzgadniane z projektantami w ramach nadzoru 

autorskiego nad realizowaną inwestycją.  

Wierzchowina składowiska odpadów znajduje się wysokości 8 – 10 m od terenu a 

istniejące skarpy mają nachylenie od 1:0,9 do 1:1,4, na odcinku około 35-50 m wierzchowiny 

jej poprzeczna szerokość jest bardzo mała – około 24 m i praca sprzętu mechanicznego jest 

trudna i niebezpieczna. Spadki poprzeczne wierzchowiny są w granicach 6-8 % dlatego 

należy zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych sprzętu mechanicznego. 

Jeśli podczas prac kształtowania wierzchowiny wystąpi nadmiar urobku to należy 

podwyższyć na tym odcinku obniżenia i znacznie złagodzić spadki poprzeczne.  
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5. ETAPOWANIE PRAC REKULTYWACYJNYCH 

Harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów: 

a) ukształtowanie wjazdu na wierzchowinę oraz ukształtowanie wierzchowiny kwatery 

składowiska odpadów w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych, 

b) ułożenie i uformowanie warstwy wyrównawczej z gruntu mineralnego lub odpadów 

o grubości 0,20 m, 

c) wykonanie 3 studni biernego odgazowania z biofiltrem, 

do dnia 30 czerwca 2014 r. 

d) ułożenie warstwy uszczelniającej wykonanej z maty bentonitowej zapewniającej 

współczynnik wodoprzepuszczalności na poziomie k <1 x 10-9 m/s, 

e) ułożenie warstwy glebotwórczej o miąższości 0,6 m z mas ziemnych lub odpadów, 

f) wysiew traw i roślin motylkowych. 

do dnia 30 listopada 2014 r. 

 

6. NADZOR NAD ZREKULTYWOWANĄ KWATERĄ – MONITORING 

Nadzór nad kwaterą składowiska polegać będzie na pielęgnacji czaszy kwatery do 

czasu jej pełnego zadarnienia oraz prowadzeniu monitoringu środowiska zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 

sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku będzie sprawował nadzór nad zrekultywowaną 

kwaterą składowiska w celu przeciwdziałania nielegalnemu pozbywaniu się na tym terenie 

odpadów. Na terenie składowiska zostanie postawiona tablica informacyjno-ostrzegawcza.  

Po zrekultywowaniu kwatery składowiska w Rychnowie, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia 

monitoringu składowisk odpadów będzie prowadzony monitoring kwatery w następującym 

zakresie.  

Mierzony parametr 
Częstotliwość 

pomiarów 
Miejsce pomiaru 

Wykonujący 
pomiary 

Wielkość opadu 
atmosferycznego  

raz dziennie 
Deszczomierz na stacji opadowej 

w Myśliborzu 
IMGW Oddział w 

Poznaniu 

Emisja gazu składowiskowego  co 6 miesięcy 3 studzienki na kwaterze 
składowiska 

Uprawnione 
laboratorium badawcze Skład gazu składowiskowego  co 6 miesięcy 

Poziom wód podziemnych  co 6 miesięcy Istniejące otwór obserwacyjne 
P1, P2 i P3 

Uprawnione 
laboratorium badawcze Skład wód podziemnych  co 6 miesięcy 

Osiadanie powierzchni 
składowiska 

raz w roku 3 robocze repery geodezyjne Geodeta uprawniony 

Sprawność systemu 
odprowadzania gazu 
składowiskowego 

co 12 miesięcy 
3 studzienki na kwaterze 

składowiska 
Podmiot uprawniony 
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Parametry do badań monitoringowych wód podziemnych, powierzchniowych i gazu 

składowiskowego określone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia 

monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, poz. 1858 ze zmianami).  

Monitoring gazu składowiskowego rozpocznie się po zakończeniu prac rekultywacyjnych 

i założeniu studzienek odgazowujących. Parametry wskaźnikowe dla badań składu gazu 

składowiskowego: 

a) metan (CH4), 

b) dwutlenek węgla (CO2), 

c) tlen (O2). 

W ramach monitoringu zamykanej kwatery należy prowadzić badania parametrów 

wskaźnikowych w wodach podziemnych obejmujące: 

a) odczyn pH 

b) przewodność elektrolityczną właściwą, 

c) ogólny węgiel organiczny (OWO), 

d) metale ciężkie (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), 

e) sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

Pomiary opadu atmosferycznego prowadzone będą na stacji opadowej w Myśliborzu 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu. 

Badania osiadania powierzchni kwatery oraz stateczność zboczy składowiska należy 

prowadzić w oparciu o trzy robocze repery geodezyjne znajdujące się na: 

- słupku metalowym od bramy H = 78,64 m npm 

- betonowym słupku ogrodzeniowym H = 78,11 m npm 

- słupku betonowym ogrodzeniowym H = 85,30 m npm. 

 

Ponadto nadzór nad zrekultywowaną kwaterą polegać będzie na pielęgnacji terenu 

zielonego oraz kontroli stanu technicznego wierzchowiny i skarp składowiska. Pracownicy 

wnioskodawcy będą kontrolować stan zrekultywowanej kwatery co najmniej dwa razy w 

roku: po okresie zimowym w marcu – kwietniu i przed okresem zimowym w październiku – 

listopadzie (przed opadami śniegu). Ponadto w czasie prowadzonego monitoringu 

zamkniętego składowiska także będą prowadzone obserwacje stanu okrywy rekultywacyjnej 

i czystości terenu.  
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1 CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1.1 Opis przedsięwzięcia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej na 

zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Krzywopłoty, gmina 

Karlino. Zadanie realizowanie jest w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów 

komunalnych na terenie  ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” 

1.1.2 Opis stanu istniejącego. 

1.1.2.1 Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji. 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rychnów 

zlokalizowane jest na działkach nr 408/2, 130/2 i 133/2 obręb Rychnów. Zostało wykonane w 

wyrobisku po eksploatacji kruszywa, teren ten stanowił najprawdopodobniej 

przypowierzchniową soczewkę wodnolodowcowych osadów piaszczystych zdeponowanych 

w nieprzepuszczalnej warstwie polodowcowych glin. Składowisko znajduje się w odległości 

ok. 1 km od najbliższej zabudowy wsi Rychnów, przy drodze łączącej Barlinek w 

Myśliborzem. Teren, na którym znajduje się składowisko odpadów częściowo porośnięty jest 

krzewami (kruszyna pospolita, leszczyna), drzewami (sosna zwyczajna, brzoza) oraz 

roślinnością ruderalną (pokrzywa, komosa, łopian, bylica, trzcinnik). Od strony zachodniej, 

północnej i południowej składowisko otaczają tereny zadrzewione. Od strony wschodniej 

przebiega droga, a za nią znajdują się pola uprawne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mapa 1 Lokalizacja składowiska odpadów w miejscowości Rychnów 

 

 
Źródło: „Projekt techniczny zmian sposobu zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości 

Rychnów, Gmina Barlinek”, autor Abrys Technika Sp. z o.o. 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia:  



1. Wykonanie ścieżki dydaktycznej na wierzchowinie zrekultywowanej kwatery oraz 

placu postojowego w jej sąsiedztwie. Przewiduje się wytyczenie trasy wzdłuż korony 

wierzchowiny zrekultywowanego składowiska oraz w jej fragmentach centralnych. 

2. wykonanie elementów małej architektury takich jak: brama wjazdowa, witacz, stelaże 

do tablic informacyjnych, wiata drewniana bez ścian bocznych, ławki, kosze na 

śmieci. 

 

1.2.1. Ścieżka edukacyjna. 

 

Wykonanie nawierzchni ścieżki przewidziano z warstwy mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 

mm o grubości 10 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0,2 – 31,5 mm o grubości 15 cm. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm. 

Obramowanie ścieżki zostanie wykonane z obrzeży chodnikowych o wymiarach 

100x20x6cm. Zakładana szerokość ścieżki wynosić będzie około 2 m, a jej ogólna długość 

wyniesie ok. 250 mb, aczkolwiek uzależniona będzie od powierzchni rekultywowanego 

składowiska. Proponuje się aby konstrukcja ścieżki posadowiona została na geowłókninie. 

1.2.2. Plac postojowy. 

 

Wykonanie nawierzchni placu postojowego przewidziano z warstwy mieszanki kamiennej  

frakcji 0- 31,5 mm o grubości 10cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie frakcji 0,2 – 31,5 mm o grubości 25 cm. Warstwa odsączająca z piasku 

grubości 15 cm. Przewidziano budowę na planie kwadratu o wymiarach ok. 15mx15m. 

Obramowanie placu zostanie wykonane z krawężników drogowych betonowych wtopionych 

o wymiarach 100x25x12cm. Zakładana powierzchnia placu rekreacyjnego wyniesie  225 m2. 

Proponuje się aby konstrukcja placu postojowego posadowiona została na geowłókninie. 

1.2.3. Elementy małej architektury. 

 

Należy przewidzieć: 

 montaż bramy wjazdowej, na uprzednio wykonanych fundamentach 

 montaż witacza, na uprzednio wykonanych fundamentach 

 montaż stelaży do tablic informacyjnych – 5 szt. na uprzednio wykonanych 

fundamentach 

 montaż wiaty drewnianej bez ścian bocznych, na uprzednio wykonanych 

fundamentach 

 montaż ławek – 4 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach 

 montaż koszy na śmieci – 4 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach 

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy. 

1.3.1 Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 

zagospodarowania terenu. 

 

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Ukształtowanie i sposób zagospodarowania terenu będzie znany po zakończeniu prac 

rekultywacyjnych na składowisku odpadów. Rekultywacja ma na celu poprawę stanu 

środowiska, poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 



przyrodnicze. Poprzez poprawę ładu i estetyki,  podniesienie atrakcyjności tego terenu. 

Funkcja wiodąca terenu po przeprowadzonych zabiegach rekultywacyjnych jest edukacja 

ekologiczna. Należy dążyć do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, 

podniesienia ich wiedzy w temacie skutecznego postępowania z odpadami komunalnymi oraz 

do wykształcenia nawyków dotyczących selektywnej zbiórki odpadów. 

1.3.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna  spełniać 

dokumentacja projektowa oraz realizacja robót. 

 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:  

 opracowanie dokumentacji projektowej 

 opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót 

 wykonanie kalkulacji robót z podaniem podstawy wyceny i składników 

cenotwórczych 

 realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją 

1.3.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych 

rozwiązań projektowych. 

 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskać 

akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania 

przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 

1.3.4 Uwarunkowania terminowe. 

 

Termin zakończenia całości robót, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni na terenie 

zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. W taki sposób aby formą i estetyką 

przystawały  do otaczającej zieleni. Funkcja wiodąca terenu po przeprowadzonych zabiegach 

rekultywacyjnych jest edukacja w tematyce odpadów komunalnych. Zawartość merytoryczna 

na tablicach edukacyjnych pozwoli zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców, 

podniesie ich wiedzę w temacie skutecznego postępowania z odpadami komunalnymi oraz 

pomoże wykształcić nawyki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

1.5.1 Ścieżka edukacyjna. 

 

Ścieżkę ekologiczną należy zaprojektować i wykonać w celu udostępnienia zwiedzającym 

oraz umożliwienia bieżącej obsługi. 

Zachować poprzeczny spadek umożliwiający odprowadzenie wód opadowych.  

Wykonanie nawierzchni ścieżki przewidziano z warstwy mieszanki kamiennej frakcji 0- 31,5 

mm o grubości 10 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0,2 – 31,5 mm o grubości 15 cm. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm. 



Obramowanie ścieżki zostanie wykonane z obrzeży chodnikowych o wymiarach 

100x20x6cm. Zakładana szerokość ścieżki wynosić będzie około 2 m, a jej ogólna długość 

wyniesie ok. 250 mb, aczkolwiek uzależniona będzie od powierzchni rekultywowanego 

składowiska. Proponuje się aby konstrukcja ścieżki posadowiona została na geowłókninie. 

Zakładana szerokość ścieżki wynosić będzie około 2 m, a jej ogólna długość wyniesie ok. 250 

mb. +/- 10%. Konstrukcję ścieżki zaleca się posadowić na geowłókninie. 

1.5.2 Plac postojowy. 

 

Plac postojowy winien być przystosowany do wjazdu i postoju środków transportu tj. autokar, 

bus. Wykonanie nawierzchni placu postojowego przewidziano z warstwy mieszanki 

kamiennej  frakcji 0- 31,5 mm o grubości 10cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0,2 – 31,5 mm o grubości 25 cm. Warstwa odsączająca 

z piasku grubości 15 cm. Przewidziano budowę na planie kwadratu o wymiarach ok. 

15mx15m +/- 10% Obramowanie placu zostanie wykonane z obrzeży chodnikowych o 

wymiarach 100x20x6. Zakładana powierzchnia placu rekreacyjnego wyniesie  ok. 225 m2  

Konstrukcję placu postojowego zaleca się posadowić na geowłókninie.  

1.5.3 Elementy małej architektury. 

 

Należy przewidzieć: 

 montaż bramy wjazdowej, na uprzednio wykonanych fundamentach 

 montaż witacza, na uprzednio wykonanych fundamentach 

 montaż stelaży do tablic informacyjnych – 5 szt. na uprzednio wykonanych 

fundamentach 

 montaż wiaty drewnianej bez ścian bocznych, na uprzednio wykonanych 

fundamentach 

 montaż ławek – 4 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach 

 montaż koszy na śmieci – 4 szt. na uprzednio wykonanych fundamentach 

Elementy winny być wykonane  z żerdzi oszlifowanych do gładkości lub kołków toczonych, 

zabezpieczonych impregnatem do drewna zapewniających im trwałość. Przewidzieć 

zabezpieczanie drewnianych elementów, przed sinizną, pleśnią i grzybami. 

Tablice informacyjne o wym. min.1,0m x1,5m należy wykonać na stelażu wolnostojącym. 

Projekt tablic musi uzyskać akceptację Zamawiającego i musi nawiązywać koncepcyjnie do 

tematyki miejsca przeznaczenia. Zawartość merytoryczną dostarczy Zamawiający. Z uwagi 

na fakt, iż tablice informacyjne wystawione są na działanie warunków atmosferycznych, 

zaleca się aby wodoodporny wydruk wielkoformatowy był odporny na działanie czynników 

atmosferycznych UV i wody. Nośnikiem winna być nie rdzewiejąca blacha ocynkowana 

grubości 0,55 mm lub 0,8 mm. Poprzez zastosowanie folii polimerowej zapewnić należy 

trwałość zachowania kolorystyki tablic. Zaleca się aby całość była dodatkowo laminowana 

warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti . Powłoka ta winna być zmywalna "benzyną 

ekstrakcyjną" lub denaturatem w przypadku zabrudzeń, np. sprayem.  

 

Uwagi ogólne: 

 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnego opracowania wykonania zadania wchodzącego w 

skład przedmiotu zamówienia. Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami 



szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

 

W tabeli zestawiono zakres rzeczowy związany z wykonaniem ścieżki dydaktycznej i placu 

postojowego. Na załączniku graficznym przedstawiono planowany przebieg trasy ścieżki 

dydaktycznej i placu postojowego 

 

Uwaga: W tabeli zawarto założenia dla całości placu postojowego i 100 mb ścieżki 

dydaktycznej. 

LP Czynność Zakres –  Materiały Sprzęt 

1. Tyczenie trasy ścieżki 

dydaktycznej  Szerokość ścieżki: 

2,0 m 

100 mb Paliki drewniane 

Sprzęt 

geodezyjny 

2. Wykonanie koryta pod trasę 

ścieżki dydaktycznej 0,4 m 100 mb – 80 m3 - 

Koparka 

kołowa lub 

gąsienicowa 

3. Wykonanie z obrzeży 

chodnikowych obramowania 

ścieżki 200 mb 

Obrzeża 

chodnikowe o 

wymiarach 

100x20x6 

 

Praca ręczna 

4. Wykonanie podbudowy 

(warstwy odsączającej) z 

kruszywa naturalnego o 

miąższości 0,2 m 

100 mb – 40 m3 Kruszywo 

naturalne: 40 m3 

Koparka, 

spycharka 

5. Wałowanie warstwy podbudowy 200 m2 - Spycharka 

6. Wykonanie nawierzchni z frakcji 

kamiennej 0 – 31,5mm  

 

100 mb – 40 m3 

Frakcja kamienna 

0 -31-5 mm – 40 

m3 

Koparka 

spycharka 

7. 

 

Wałowanie warstwy wierzchniej 
200 m2 - Spycharka 

8. Tyczenie placu postojowego 

prostokątnego o powierzchni 225 

m2 (15x15 m) przy wjeździe na 

składowisko.  

 Paliki 
Sprzęt 

geodezyjny 

9. Wykop pod plac o głębokości do 

0,5 m. 
312,5 m3  Koparka 

10. Wykonanie z obrzeży 

chodnikowych obramowania 

placu postojowego 100 mb 

 

Obrzeża 

chodnikowe o 

wymiarach 

100x20x6 

Praca ręczna 

11. Wykonanie podbudowy z 

kruszywa naturalnego o 

miąższości 0,2 m 

625 m2 – 125 m3 Kruszywo 

naturalne: 125 m3 

Koparka, 

spycharka 

12. Wałowanie warstwy podbudowy 

placu rekreacyjnego 

625 m2 

- Spycharka 

13. Wykonanie nawierzchni placu 625 m2 – 125 m3 Frakcja kamienna Koparka 



postojowego z frakcji kamiennej 

0 – 31,5mm 

 

0 -31-5 mm – 40 

m3 

spycharka 

14. Wałowanie warstwy wierzchniej 

placu postojowego 

625 m2 - Spycharka 

15. Ustawienie bramy wjazdowej na 

ścieżkę dydaktyczną – z 

osadzeniem na stałe. Szerokość 

min. 3 m 

1 szt. 

 

Pręty stalowe – 

20 kg 

Beton 1,5 m3 

Prace ręczne 

16. Ustawienie przy ścieżce 

dydaktycznej witacza – wraz z 

osadzeniem na stałe. 

1 szt. 

 

Pręty stalowe – 

10 kg 

Beton 0,5 m3 

Prace ręczne 

17. Ustawienie stelaży 

informacyjnych z osadzeniem na 

stałe -  przy ścieżce dydaktycznej 

(2 sztuki na 100 mb ścieżki) do 

tablic o wymiarach min.100x150 

cm 

2 szt. na 100 

mb

 

Pręty stalowe – 

10 kg 

Beton 1,0 m3 

Prace ręczne 

18. Ustawienie wiaty (wraz z 

osadzeniem na stałe) na placu 

postojowym. Wymiar min. 3x3,6 

m, długość stołu min. 2m 

1 szt. 

  

Pręty stalowe – 

20 kg 

Beton 1,5 m3 

Prace ręczne 

19. Ustawienie koszy na śmieci na 

placu postojowym – wraz z 

umocowaniem do podłoża na 

stałe poj. 160 l.  

4 szt. 

 

Pręty stalowe – 

10 kg 

Beton 0,5 m3 

Prace ręczne 

20. Ustawienie ław na placu 

postojowym – wraz z 

umocowaniem do podłoża na 

stałe. Długość min. 3 m. 

4 szt. 

 

Pręty stalowe – 

10 kg 

Beton 1,0 m3 

Prace ręczne 

21. Ustawienie stelaży 

informacyjnych  z osadzeniem 

na stałe -  na placu postojowym 

(2 sztuki na placu) do tablic o 

wymiarach min.100x150 cm 

2 szt. 

 

Pręty stalowe – 

10 kg 

Beton 1,0 m3 

Prace ręczne 

 



 

1.6 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

1.6.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, i weryfikacji 

zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-

użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz 

uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie.  

 

Materiały i wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spełniać wymagania 

polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich 

do obrotu na terenie Polski.  

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 

oraz  pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i 

postanowień umowy.  

Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do dokonywania odbiorów,kontroli użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z 

dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli prawidłowości 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. Wskazane jest uzyskanie 

wskaźnika zagęszczenia podłoża: 

- dla ścieżki edukacyjnej 0,96  

- dla placu postojowego 1,00  

 

1.6.2 Przygotowanie terenu budowy. 

1.6.2.1 Zaplecze budowy. 

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. 

Zaplecze powinno być wyposażone w niezbędne media (woda, energia elektryczna) oraz 

pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne (umywalnia, ustęp). W zapleczu 

należy wydzielić osobne pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór. 

1.6.2.2 Odpady. 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. 

Koszty wywozu ponosi Wykonawca prac budowlanych.  

1.6.3 Elementy małej architektury. 

 

Elementy małej architektury  musza być powiązane stylistycznie i materiałowo. 

Należy instalować kosze na śmieci o konstrukcji umożliwiającej łatwe opróżnianie. 

Elementy winny być wykonane  z żerdzi oszlifowanych do gładkości lub kołków toczonych, 

zabezpieczonych impregnatem do drewna zapewniających im trwałość. Przewidzieć 

zabezpieczanie drewnianych elementów, przed sinizną, pleśnią i grzybami.  



1.6.4 Ogólne wymagania materiałowe. 

 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z Europejskimi Normami z uwzględnieniem art. 30 

ustawy PZP oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały i wyroby do czasu ich 

montażu(wbudowania) były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości. 

1.7 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową, której forma i zakres musi spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego 

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

1.7.1 Ilość egzemplarzy opracowań projektowych. 

 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 

elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej. 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest 

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

1.7.2 Inne ustalenia. 

 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

1.8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.8.1 Ogólnie wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

1.8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów i wyrobów 

oraz przepisy związane i obowiązujące. 

1.8.3 Ogólne zasady wykonania robót. 

 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

 jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Europejskimi Normami z 

uwzględnieniem art. 30 ustawy PZP, przepisami Techniczno- Budowlanymi,  

 zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru, 

 jakość zastosowanych materiałów,  

 zabezpieczenie terenu budowy, 

 ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

 ochronę przeciwpożarową, 

 bezpieczeństwo i higienę pracy, 

 stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie trasy ścieżki, placu 

postojowego i miejsca ustawienia elementów małej architektury. Należy wykonać wykopy 

pod posadowienie fundamentów. Konstrukcje zbrojone mogą zostać wylewane na budowie po 

przygotowaniu i zabezpieczeniu szalunków lub zostać wykonane na zamówienie i 

dowiezione. Konstrukcje zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2x papą na lepiku. Beton musi po 

ułożeniu zostać odpowiednio pielęgnowany. Bezwzględnie należy przestrzegać czasu 

wiązania betonu i nie ściągać wcześniej szalunków niż przewidują to normy. Stosować 

szalunki drewniane bądź systemowe.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.8.4 Zakres wykonywanych robot. 

 

Budowa ścieżki edukacyjnej 

 tyczenie trasy ścieżki 

 wykonanie koryta pod trasę ścieżki 

 wykonanie obramowania ścieżki z obrzeży chodnikowych 

 wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

 wałowanie warstwy podbudowy 

 wykonanie nawierzchni z frakcji piaskowej 

 wałowanie warstwy wierzchniej 

 

Budowa placu postojowego 

 tyczenie placu postojowego 

 wykonanie wykopu pod plac 

 wykonanie obramowania placu z obrzeży chodnikowych 

 wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

 wałowanie warstwy podbudowy placu 

 wykonanie nawierzchni z frakcji piaskowej 

 wałowanie warstwy wierzchniej placu 

 

Przygotowanie do montażu elementów małej architektury 

 wytyczenie miejsca ustawienia elementu, 

 ręczne wykonanie wykopu 

 wykonanie fundamentów pod elementy małej architektury, 

 wypoziomowanie osadzanego elementu, 



 osadzenie i zakotwienie elementu, 

 ręczne zasypanie wykopu 

Montaż małej architektury 

 siedziska ławek drewniane winny być wolne od zadziorów, 

 wszystkie elementy powinny być wykonane w sposób trwały, 

 powinny być odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm, 

 grunt wokół posadowienia należy starannie zagęścić, 

 wszystkie elementy winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 

 elementy małej architektury nie powinny mieć wystających gwoździ, końcówek lin 

stalowych ani elementów ostro zakończonych lub z ostrymi krawędziami, 

1.8.5 Sprzęt. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy  

 

1.8.6 Transport. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, przewożonych materiałów i wyrobów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

1.8.7 Odbiory. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 

Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Wykonawca stwierdza całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego o czym  bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych wcześniej robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru. 

 

 



2  CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Inwestor posiada następujące decyzję  dotyczące planowanej inwestycji: 

1. Decyzja Starosty Szczecineckiego z dnia 30.12.2003 r. znak RS.7164-1/2003 w sprawie 

zamknięcia składowiska, 

2. Decyzja Starosty Szczecineckiego z dnia 06.09.2005 r., znak Rs.6018-2-1/2005  w sprawie 

ustalenia warunków rekultywacji składowiska.  

3. Decyzja z dnia 14.08.2013 r. znak WOŚ.II.7241.53.3.2013.BK Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany harmonogramu działań związanych z 

rekultywacją składowiska odpadów. 

 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Akty prawne: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. 

zm.). 

[2] 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 programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2004 r. nr 202 poz. 2072); 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133). 

 [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 2003 r. nr 120, 

poz. 1127 z późn. zm.). 

[5] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, 

poz. 177). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 

poz. 627 z poźn. Zm.). 

 [8] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227). 


