
Rekultywacja 16 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
w 13 gminach województwa Zachodniopomorskiego



Lokalizacja składowisk objętych projektem:



Informacje 
dotyczące poszczególnych składowisk:
1. Chrząstowo, gm. Kamień Pomorski o pow. 2,14 ha
2. Godowo, gm. Maszewo o pow. 0,93 ha
3. Kłęby, gm. Golczewo o pow. 1,80 ha
4. Komorowo, gm. Resko o pow. 3,40 ha
5. Kraśnik Łobeski, gm. Węgorzyno o pow. 0,48 ha
6. Kusin, gm. Karnice o pow. 0,33 ha
7. Mielenko Drawskie (dz. nr 233/9), gm. Drawsko Pomorskie o pow. 2,60 ha
8. Mielenko Drawskie (dz. nr 239 i 240), gm. Drawsko Pomorskie o pow. 2,77 ha
9. Osina, gm. Osina o pow. 0,575 ha
10. Recław, gm. Wolin o pow. 1,82 ha
11. Stawno, gm. Złocieniec o pow. 0,92 ha
12. Świnoujście – Przytór, gm. Świnoujście o pow. 4,93 ha
13. Świnoujście, gm. Świnoujście o pow. 0,93 ha
14. Wierzchowo, gm. Wierzchowo o pow. 0,50 ha
15. Włodarka, gm. Trzebiatów o pow. 4,20
16. Złocieniec, gm. Złocieniec o pow. 3,00 ha



Projekt

Łączne koszty oszacowane na podstawie studium
wykonalności projektu wynosiły 44.205.889,10 PLN.

85% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z
Funduszu Spójności,

10% dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
pozostałe,

5% wkład własny Beneficjenta.



Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego 

w dniu 17 marca 2014r. 

w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego 

podpisano umowę na dofinansowanie 

rekultywacji składowisk dla projektu pn. 

„Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” 

na kwotę 37.310.432,71 PLN.



W pierwszym etapie realizacji projektu rekultywacją objętych 
zostało 13 składowisk, które zostały podzielone na cztery 
kontrakty:

Kontrakt I:
Recław gm. Wolin
Włodarka gm. Trzebiatów
Komorowo gm. Resko
Mielenko Drawskie dz. nr 239 i 240 gm. Drawsko Pomorskie

Kontrakt II:
Świnoujście - Przytór gm. Świnoujście
Chrząstowo gm. Kamień Pomorski



W pierwszym etapie realizacji projektu rekultywacją objętych 
zostało 13 składowisk, które zostały podzielone na cztery 
kontrakty:

Kontrakt III:
Kłęby gm. Golczewo
Osina gm. Osina
Godowo gm. Maszewo
Kraśnik Łobeski gm. Węgorzyno

Kontrakt IV:
Wierzchowo gm. Wierzchowo
Mielenko Drawskie dz. nr 233/9 gm. Drawsko Pomorskie
Złocieniec gm. Złocieniec



Beneficjent przeprowadził postępowanie przetargowe na 
roboty budowlane w wyniku którego do realizacji wybrano 
następujących Wykonawców:

1. Kontrakt I – 7.998.402,43 PLN
Zakład Usługowo – Handlowy „TOMBET”, Tomasz 
Gwóźdź, Kielce 

2. Kontrakt II – 3.481.748,39 PLN
Zakład Usługowo – Handlowy „TOMBET”, Tomasz 
Gwóźdź, Kielce 



Beneficjent przeprowadził postępowanie przetargowe na 
roboty budowlane w wyniku którego do realizacji wybrano 
następujących Wykonawców:

3. Kontrakt III – 1.894.254,50 PLN
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi 
„ZŁOMPOL”, Jończyk, Nowak s. j., Częstochowa

4. Kontrakt IV – 3.421.107,94 PLN
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi 
„ZŁOMPOL”, Jończyk, Nowak s. j., Częstochowa

∑ = 16.795.513,26 PLN.



W celu maksymalnego wykorzystania przyznanych funduszy
opracowano koncepcję uwzględniającą rozszerzenie
projektu o :

 rekultywację dodatkowej kwatery składowania odpadów
w Świnoujściu o pow. 0,93 ha, składowiska w m. Kusin, gm. Karnice
o pow. 0,33 ha, składowiska w m. Stawno, gm. Złocieniec
o pow. 0,92 ha;

 zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na wszystkich
składowiskach wraz z zakupem osprzętu umożliwiającego odbiór
i przetwarzanie zgromadzonych danych oraz zakup laptopa
dostosowanego do potrzeb związanych z w/w monitoringiem oraz
drukarki wielofunkcyjnej i aparatu w celu zapewnienia trwałości
i dobrej jakości dokumentacji;



W celu maksymalnego wykorzystania przyznanych funduszy
opracowano koncepcję uwzględniającą rozszerzenie
projektu o :

 budowę instalacji oświetleniowych fotowoltaicznych na
wszystkich rekultywowanych składowiskach, co pozwoli na
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu
wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywanej do
oświetlenia obiektu;

 zakup kos spalinowych, kosiarek spalinowych, kosiarek
samojezdnych, kosiarek bijakowych, samochodu dostawczego
oraz ciągnika rolniczego z przyczepą.



Wniosek o rozszerzenie został pozytywnie zaakceptowany.

W dniu 20 lutego 2015r. podpisany został 

aneks nr POIS.02.01.00-00-034/13-01  do umowy o 

dofinansowanie uwzględniający m. in. rekultywację kolejnych 

trzech składowisk oraz zmiany całkowitego kosztu realizacji 

projektu na kwotę 24.544.268,58 PLN.

W rezultacie zrekultywowanych zostało 16 składowisk odpadów.



W celu zapewnienia montażu finansowego projektu
Celowy Związek Gmin R-XXI wystąpił do WFOŚiGW
w Szczecinie z wnioskiem o przyznanie dotacji
w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.

Po akceptacji wniosku w dniu 01 grudnia 2014r. podpisano
umowę dotacji nr 2014D0336S na kwotę 2.153.057,77 PLN.



W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie
prac rekultywacyjnych objętych rozszerzeniem – Kontrakt V
wyłoniona została firma:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo - Handlowe 
„TERBUD” Marian Droździel,

która wykona zlecenie za kwotę 2.034.649,36 PLN.



Efekty

Recław, gm. Wolin



Chrząstowo, 
gm. Kamień Pomorski



Kraśnik Łobeski, 
gm. Węgorzyno



Złocieniec, 
gm. Złocieniec



Godowo, gm. Maszewo



Komorowo, gm. Resko



Mielenko Drawskie, 
gm. Drawsko Pomorskie



inż. Andrzej Borak

Kierownik Jednostki

Realizującej Projekt / MAO


