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Rekultywacja 



Rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie gruntom 

zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych 

lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby 

terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, 

uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, 

umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie 

niezbędnych dróg 

 

 
Definicja z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

z dnia 3 lutego 1995r. 



 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach                           

(tj. Dz.U.2013.  21. z późn.) 

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013r. (Dz. U. z dnia 2 maja 2013r.) w sprawie składowisk 

odpadów 



 Zaprzestanie przyjmowania odpadów  

 Kontrola składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska  

 Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów  

 1) techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego 

wydzielonej części;  

 2) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na 

składowisku odpadów, która stanowi datę zamknięcia 

składowiska;  

 3) harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska 

odpadów;  

  



 

 REKULTYWACJA techniczna, biologiczna, 

zagospodarowanie docelowe.  

 

 Dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów 

jest równocześnie dniem zakończenia fazy 

eksploatacyjnej tego składowiska  



1. Odpowiednie ukształtowanie złoża odpadów. 

  

2. Odgazowanie złoża odpadów. 

 

3. Ukształtowanie warunków wodnych na złożu i w jego otoczeniu.  

 

4. Odtworzenie warstwy glebotwórczej.  

 

5. Budowa dróg dojazdowych i niezbędnej infrastruktury. 

 

Rekultywacja techniczna 



1. Zabezpieczenie przeciwerozyjne 

2. Zabezpieczenie stateczności skarp 

3. Zabudowa biologiczna terenu 

Rekultywacja biologiczna 



 Zagospodarowanie docelowe. 

 Faza poeksploatacyjna składowiska odpadów – okres 30 lat 

liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.  

 Monitoring składowiska.  

 Unieszkodliwianie gazu wysypiskowego.  

 Unieszkodliwianie odcieków.  

 Zakaz budowy budynków, wykonywania wykopów i instalacji na 

koronie składowiska przez 50 lat.  

Co później ? 



Informacje o Projekcie  



Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie  

aplikował o dofinansowanie  

ze środków  

Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  

 

w ramach  

Priorytetu II: Gospodarka odpadami  

i ochrona powierzchni ziemi,  

 

działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia  

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi  

ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” 

 
konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013 



Przedsięwzięcie pn.  

„Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” 

  

polegać będzie  na rekultywacji 13  

nieczynnych, zamkniętych składowisk odpadów  

innych niż niebezpieczne i obojętne  

 

znajdujących się na terenie 12 gmin  

województwa Zachodniopomorskiego. 





Koszty i zakres projektu 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia oszacowano  

na poziomie 44.205.889,10 zł brutto  

z czego wydatki kwalifikowane stanowią 43.894.626,72 zł 

 

Projekt obejmuje rekultywację terenów zdegradowanych  

na powierzchni 29,145 ha. 



Dnia 17.03.2014 r.  

w siedzibie  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  

została podpisana  

umowa na dofinansowanie  

rekultywacji składowisk odpadów  

innych niż niebezpieczne i obojętne 

dla projektu pn.  

„Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” 



Podpisanie umowy  
             o dofinansowanie  



Kwota dofinansowania  

ze środków unijnych  

w wysokości  

37. 310.432,71 zł 

stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych 



Umowa dotacji 

 W dniu 01.12.2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a 

Celowym Związkiem Gmin R-XXI  

została zawarta umowa dotacji nr 2014D0336S na dofinansowanie 

zadania :  

Rekultywacja 13 składowisk w ramach projektu pn. „Szumiące 

trawy na składowiskach CZG R-XXI”.  

 Dotacja stanowi 10 % kosztów kwalifikowanych 

 

 



Podział robót  rekultywacyjnych na kontrakty 

Część I 

Recław, gm. Wolin 

Włodarka, gm. Trzebiatów 

Komorowo, gm. Resko 

Mielenko Drawskie, gm. Drawsko Pomorskie (dz. Nr 239 i 240) 

 

Część II 

Świnoujście – Przytór, gm. Świnoujście 

Chrząstowo, gm. Kamień Pomorski 

 

 



Podział robót rekultywacyjnych na kontrakty 
Część III 

Kłęby, gm. Golczewo 

Osina, gm. Osina 

Godowo, gm. Maszewo 

Kraśnik Łobeski, gm. Węgorzyno 

Część IV 

Wierzchowo, gm. Wierzchowo 

Mielenko Drawskie, gm. Drawsko Pomorskie dz. Nr 233/9 

Złocieniec, gm. Złocieniec 

 



Wykonawcy robót wybrani w trybie PZP 

1. „TOMBET”  Zakład Usługowo – Handlowy, Tomasz Gwóźdź , Kielce 

 część I – 7.998.402,43 

 część II – 3.481.748,39 

  

2. Lider: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi – „ZŁOMPOL” 

Jończyk, Nowak s.j., Częstochowa 

 Partner: „Holdinwest Sp. z o. o.”, Katowice 

 część III – 1.894.245,50 

 część IV – 3.421.107,94 

 

 

 



Montaż finansowy  
na dzień 14.01.2015r. 

1. Całkowity koszt realizacji projektu: 

44.205.889,10 PLN 

2. Kwota wydatków kwalifikowanych: 

43.894.626,72 PLN 

3. Wartość dofinansowania ze środków UE: 

37.310.432,71 PLN 

4. Wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: 

2.153.057,77 PLN 

5. Środki własne Beneficjenta: 

2.505.993,72 PLN 

 

 

 



Montaż finansowy ostateczny  

- Rozstrzygnięcie postępowania na roboty budowlane – 

oszczędności 

21.931.683,17 PLN 

 

- Wniosek o rozszerzenie zakresu  

 

 

 



Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu 

Wniosek przewiduje rozszerzenie projektu o 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.  

Wniosek przewiduje 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 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. 

 

 





Zaawansowanie rzeczowe projektu  
na dzień 31.12.2014r. 

 

 
1. Kontrakt I wynosi 32,66%  

2. Kontrakt II wynosi 53,89% 

3. Kontrakt III wynosi 29,00% 

4. Kontrakt IV wynosi 25,00% 

 



Kontrakt I (32,66%)  





Postęp robót budowlanych - Recław 

 

 1. Prace przygotowawcze, formowanie i zagęszczanie bryły i 

skarp wraz z warstwą wyrównawczą 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Warstwa uszczelniająca/wzmacniająca 

4. Studnie odgazowujące 

5. Warstwa rekultywacyjna – humusowanie i obsianie trawą 

6. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

7. Piezometry 

 









Postęp robót budowlanych - Włodarka 

 

 

1. Prace przygotowawcze, formowanie i zagęszczanie 

bryły i skarp wraz z warstwą wyrównawczą 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Studnie odgazowujące 

4. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

5. Warstwa uszczelniająca / wzmacniająca 

6. Warstwa rekultywacyjna – humusowanie i obsianie 

trawą 

7. Piezometry 









Postęp robót budowlanych - Komorowo 

 

 1. Prace przygotowawcze, formowanie i zagęszczanie 

bryły i skarp wraz z warstwą wyrównawczą 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Studnie odgazowujące 

4. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

5. Warstwa uszczelniająca / wzmacniająca 

6. Warstwa rekultywacyjna – humusowanie i obsianie 

trawą 









Postęp robót budowlanych – Mielenko Drawskie 

 

 1. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 



Kontrakt II (53,89%) 





Postęp robót budowlanych - Świnoujście 

 

 

1. Prace przygotowawcze, formowanie i zagęszczanie 

bryły i skarp wraz z warstwą wyrównawczą 

2. Warstwa uszczelniająca / wzmacniająca 

3. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 









Postęp robót budowlanych - Chrząstowo 

 

 
1. Prace przygotowawcze, formowanie i zagęszczanie 

bryły i skarp wraz z warstwą wyrównawczą 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Studnie odgazowujące 

4. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

5. Warstwa uszczelniająca / wzmacniająca 







Kontrakt III (29%) 





Postęp robót budowlanych - Kłęby 

 

 
1. Warstwa wyrównawcza 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Projektowanie ścieżki edukacyjnej  

 









Postęp robót budowlanych - Osina 

 

 
1. Warstwa wyrównawcza 

2. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 





 





Postęp robót budowlanych - Godowo 

 

 

1. Warstwa wyrównawcza 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 









Postęp robót budowlanych – Kraśnik Łobeski 

 

 
1. Warstwa wyrównawcza 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 





 



Kontrakt IV (25%) 





Postęp robót budowlanych - Wierzchowo 

 

 
1. Warstwa wyrównawcza 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 



 







Postęp robót budowlanych - Złocieniec 

 

 
1. Warstwa wyrównawcza 

2. Warstwa odgazowująca 

3. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 









Postęp robót budowlanych – Mielenko Drawskie 

 

 
1. Opracowanie projektu zamiennego 

2. Projektowanie ścieżki edukacyjnej 

 



ŚCIEŻKI EDUKACYJNE 

Na koronie zrekultywowanych składowisk 

utworzone zostaną ścieżki edukacyjne. 

 

Ścieżki edukacyjne wyposażone zostaną            

w tablice edukacyjne, które prezentowały będą 

idee  i dobre praktyki w zakresie  

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Będzie możliwość prowadzenia ekolekcji             

w terenie. 



ŚCIEŻKI EDUKACYJNE 

Na każdym zrekultywowanym składowisku będą 

miejsca do odpoczynku w postaci ławek 

 pod wiatami. 

Na składowisku w Świnoujściu i Chrząstowie 

będzie można z miejsc widokowych podziwiać 

panoramę okolicy. 

 

 





„Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” 


