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ZAKRES PODSTAWOWY  PO ROZSZERZENIU 

obejmuje rekultywację 13  

nieczynnych, zamkniętych  

składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne 

i obojętne, znajdujących 

się na terenie 12 gmin 

województwa 

zachodniopomorskiego 

Pow. składowisk – 29,145 
 

obejmuje rekultywację 16: 

-  Składowisko w Świnoujściu-Przytorze 

("nowe") – gm. Świnoujście,   

- Składowisko w Kusinie, gm. Karnice, 

- Stawno, gm. Złocieniec, znajdujących 

się na terenie 13  gmin 

województwa zachodniopomorskiego 

 Pow. składowisk – 31,325 ha 
 





Koszty i zakres projektu 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia oszacowano  

na poziomie było 44.205.889,10 zł brutto 

jest 24.544.268,58 zł brutto 



Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu 

Ujęto rekultywację: 

• dodatkowej kwatery składowania odpadów w Świnoujściu 

o 0,93 ha, w m. Kusin, gm. Karnice o 0,33 ha, w m. 

Stawno, gm. Złocieniec o 0,92 ha 

o dostawę sprzętu: 

• zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na 

wszystkich składowiskach wraz z zakupem osprzętu 

umożliwiającego odbiór i przetwarzanie zgromadzonych 

danych 

• zakup laptopa dostosowanego do potrzeb związanych z 

w/w monitoringiem oraz drukarki wielofunkcyjnej i aparatu 

w celu zapewnienia trwałości i dobrej jakości dokumentacji 

 

 

 



Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu c.d.  

a także  

 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 maszyn i urządzeń: 

• kosy spalinowe – 10 szt. 

• kosiarki spalinowe – 5 szt. 

• kosiarki samojezdne – 3 szt. 

• ciągnik rolniczy oraz przyczepa rolnicza – 1 szt. 

• kosiarki bijakowe – 2 szt. 

 

 





Kontrakt I (32,66%)  



Prace przygotowawcze, formowanie i zagęszczanie bryły i skarp wraz z 

warstwą wyrównawczą,  warstwa odgazowująca, warstwa 

uszczelniająca/wzmacniająca, studnie odgazowujące, warstwa 

rekultywacyjna – humusowanie i obsianie trawą 

1. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

2. Piezometry 

 



Prace przygotowawcze, 

formowanie i zagęszczanie 

bryły i skarp wraz z warstwą 

wyrównawczą, warstwa 

odgazowująca, studnie 

odgazowujące 

1. Projektowanie ścieżki 

edukacyjnej 

2. Warstwa uszczelniająca / 

wzmacniająca 

3. Warstwa rekultywacyjna – 

humusowanie i obsianie 

trawą 

4. Piezometry 



 Prace przygotowawcze, 

formowanie i zagęszczanie 

bryły i skarp wraz z warstwą 

wyrównawczą, warstwa 

odgazowująca, studnie 

odgazowujące 

1. Projektowanie ścieżki 

edukacyjnej 

2. Warstwa uszczelniająca / 

wzmacniająca 

3. Warstwa rekultywacyjna – 

humusowanie i obsianie trawą 



Projektowanie ścieżki edukacyjnej 



Kontrakt II (53,89%) 



Prace przygotowawcze, 

formowanie i 

zagęszczanie bryły i 

skarp wraz z warstwą 

wyrównawczą, 

warstwa 

uszczelniająca / 

wzmacniająca 

Projektowanie ścieżki 

edukacyjnej 

 



Prace przygotowawcze, formowanie i zagęszczanie bryły i skarp wraz z 

warstwą wyrównawczą, warstwa odgazowująca, studnie 

odgazowujące 

1. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

2. Warstwa uszczelniająca / wzmacniająca 



Kontrakt III (36%) 



Warstwa wyrównawcza, 

warstwa odgazowująca 

Projektowanie ścieżki 

edukacyjnej  

 



Warstwa wyrównawcza, warstwa 

odgazowująca, studnie odgazowujące 

Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 



Warstwa wyrównawcza, warstwa 

odgazowująca, studnie 

odgazowujące 

Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 



Warstwa wyrównawcza, 

warstwa 

odgazowująca, 

studnie 

odgazowujące 

Projektowanie ścieżki 

edukacyjnej 

 



Kontrakt IV (29%) 



Warstwa wyrównawcza, 

warstwa 

odgazowująca, 

demontaż drogi 

dojazdowej 

Projektowanie ścieżki 

edukacyjnej 

 



Warstwa wyrównawcza, 

warstwa odgazowująca, 

zbiornik ewaporacyjno-

chłonny, plac manewrowy, 

rozbiórka istniejących 

budynków 

 1. Projektowanie ścieżki 

edukacyjnej  

2. Warstwa 

uszczelniająca/wzmacniająca  

3. Studnie odgazowujące 



1. Opracowanie projektu zamiennego 

2. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 



 

 Przygotowanie realizacji zakresu zadań z 

rozszerzenia  

 Działania w ramach informacji i promocji 




