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I.  DANE OGÓLNE 

I.1. Inwestor 

INNEKO SP. Z o.o.  

Ul. Teatralna 49 

66-400 Gorzów Wlkp. 

I.2. Lokalizacja 

Miejscowość  Chróścik 

Nr działek, na których znajdować się będzie przedmiotowa inwestycja: 83/4, 83/6 

Gmina  m. Gorzów Wielkopolski 

Powiat   Gorzów Wielkopolski 

Województwo  Lubuskie  

I.3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych (projektowych) dla 

inwestycji pn. „Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych na działce 83/4 i 83/6 obręb 

07 Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim”. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych 

o dwie kwatery Kn3 i Kn4 o łącznej powierzchni 5000 m², przeznaczone do deponowania 

odpadów niebezpiecznych. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie kwater Kn3 i Kn4 zlokalizowane będzie 

w obrębie istniejących kwater: K3 (kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne), Kn1, Kn2 (kwatery składowiska odpadów niebezpiecznych) oraz grzebowiska dla 

zwierząt. Teren kwater usytuowany jest w granicach administracyjnych: jedn. ewid.: 086101_1 

M. Gorzów Wielkopolski, obręb ewid. 086101_1.0007 Chróścik. 

Planowane kwatery Kn3 i Kn4 składowania odpadów niebezpiecznych, znajdują się w granicy 

działek geodezyjnych o numerze ewidencyjnym: 83/4 i 83/6  (086101_1.0007 Chróścik., gm. M. 

Gorzów Wielkopolski). Właścicielem wymienionej nieruchomości jest Inwestor INNEKO Sp. z o.o.  

Dla obszaru w ramach którego przewiduje się budowę kwater składowiska odpadów 

niebezpiecznych, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  

z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady 

Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XII/109/2015 z dnia 27 maja 2015r)., teren kwater został 

zaklasyfikowany jako: 

✓ Teren gospodarki odpadami z dopuszczeniem OZE, oznaczony symbolem „O”; 

✓ Teren gospodarki odpadami, zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów z 

dopuszczeniem OZE oznaczony symbolem „1O/P 
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I.4. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 

➢ Umowa z Zamawiającym; 

➢ Uzgodnienia branżowe; 

➢ Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

➢ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06 czerwca 2018r, znak 

WZŚ.4260.37.2017.AJ 

➢ Wypis z rejestru gruntów  

➢ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr 

XII/109/2015 z dnia 27 maja 2015r. 

➢ Dokumentacja geologiczno-inżynierska, ATRAK Stanisław Sobański 

➢ Dokumentacja hydrogeologiczna na potrzeby rozbudowy składowiska odpadów 

niebezpiecznych w Chróściku, dz. o nr 83/4 i 83/6  

➢ Aktualne normy i przepisy budowlane 

I.5. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt rozbudowy składowiska odpadów niebezpiecznych o kolejne 

dwie kwatery Kn3 i Kn4 w msc. Chróścik, gm. m. Gorzów Wlkp. 

Opracowanie wielobranżowe obejmujące: zagospodarowanie terenu, opracowania w zakresie 

architektury, instalacji sanitarnych, elektrycznych. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje następujące rozwiązania dotyczące budowy:  

Kwatera Kn3 i Kn4 

• Wykonanie wykopów pod kwaterę 

• Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery – sztuczna bariera geologiczna gr. 0,5 m                            

o współczynniku filtracji <1x10-9m/s; 

• Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folią PEHD  

• Ułożenie geowłókniny  

• Wykonanie systemu ujęcia odcieków   

• Wykonanie warstwy drenażowo-ochronnej gr. 0,5 m o współczynniku filtracji  

k > 1x104m/s; 

• Wykonanie warstwy drenażowej Ż 16/32 mm, 8/16 mm 

• Wykonanie drogi technologicznej  

• Wykonanie rowu chłonnego 

• Wykonanie instalacji odciekowej, odprowadzającej odcieki z kwatery do istniejącego 

zbiornika na odcieki 

• Likwidacja istniejącego, utwardzonego placu wraz z kanalizacją odciekową kd 150 

• Likwidacja istniejącego zbiornika wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową kd 1800 

(500) 

 

I.6 Stan formalno-prawny. 

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych (projektowych) dla 

inwestycji pn. „Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych na działce 83/4 i 83/6 obręb 
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07 Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim”. Dla planowanego 

przedsięwzięcia została wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja nr WZŚ.42060.37.2017.AJ z dnia 06 

czerwca 2018r.). 

Zważając na zakres przestrzenny Projektu budowlanego, inwestycja nie spowoduje ograniczenia 

sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich (w myśli art. 3 pkt 20 ustawy prawo 

budowlane (Dz.U.2019.t.j). 

W ramach funkcjonowania przedmiotowych kwater składowania odpadów niebezpiecznych, 

prowadzony będzie proces unieszkodliwiania odpadów, klasyfikowany zgodnie z załącznikiem nr 

2 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.701 t.j.) jako proces 

unieszkodliwiania oznaczony symbolem D5 tj. składowanie na składowiskach w sposób celowo 

zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i 

izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.). 

I.7 Zgodność z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Dla planowanego przedsięwzięcia została przeprowadzona ocena odziaływania na środowisko, 

której zakres był zgodny art. 66 ust. 1  Ustawy 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. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).   

W oparciu o pozytywnie  uzgodniony Raport Oceny Odziaływania inwestycji na środowisko, 

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja nr WZŚ.42060.37.2017.AJ z dnia 

06 czerwca 2018r). W przytoczonej decyzji, zostały określone graniczne wartości inwestycji, dla 

których wykazano granice potencjalnego odziaływania inwestycji na środowisko.  

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach obszar oddziaływania przedsięwzięcia 

określony został w granicach działek należących do Inwestora- INNEKO Sp. z o.o. 

Projekt budowalny uwzględnia wymagania dotyczące ochrony środowiska, o których mowa w 

punkcie 1-5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 06.06.2018 przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

a) wody opadowe i roztopowe oraz wody odciekowe z kwatery Kn3 i Kn4 odprowadzić do 

przepompowni, a następnie do istniejącego zbiornika ewaporacyjnego; 

b) wykonać kwaterę Kn3 przeznaczoną do unieszkodliwiania poprzez składowanie 

odpadów niebezpiecznych z zachowaniem parametrów konstrukcyjnych: 

1) powierzchnia całkowita kwatery Kn3: 2 500 m²; 

2) pojemność całkowita 9 000 m³; 

3) nachylenie skarp: 1:2 skarpa północna, południowa, wschodnia, zachodnia; 

4) maksymalna rzędna deponowania odpadów: 84,70 m n.p.m 

5) rzędne wyniesienia korony: 79,70-82,50 m n.p.m. 

6) rzędne dna kwatery: 76,50-76,70 m n.p.m; 

7) rzędne skarp: 81,50-82,50 m n.p.m. – skarpa północna, 79,70-81,75 m n.p.m. – 

skarpa południowa, 79,70-81,50 m.n.p.m. – skarpa wschodnia, 81,75-82,50 m 

n.p.m. – skarpa zachodnia; 

c) wykonać kwaterę Kn4 przeznaczoną do unieszkodliwiania poprzez składowanie 

odpadów niebezpiecznych z zachowaniem parametrów konstrukcyjnych: 
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1) powierzchnia całkowita kwatery Kn4: 2 500 m²; 

2) pojemność całkowita 9 000 m³; 

3) nachylenie skarp: 1:2 skarpa północna, południowa, wschodnia, zachodnia; 

4) rzędne wyniesienia korony: 79,00-81,75 m n.p.m. 

5) maksymalna rzędna deponowania odpadów: 84,00 m n.p.m 

6) rzędne dna kwatery: 75,50-75,70m n.p.m; 

7) rzędne skarp: 79,70-81,75m n.p.m. – skarpa północna, 79,00-81,00 m n.p.m. – 

skarpa południowa, 79,00-79,70m.n.p.m. – skarpa wschodnia, 81,00-81,75 m 

n.p.m. – skarpa zachodnia; 

d) Wykonać sztuczną barierę uszczelniającą podłoże kwater składającą się z warstw (licząc 

od gruntu rodzimego): 

1) Mineralna warstwa uszczelniająca o współczynniku filtracji k<1,0x10-9m/s o 

miąższości min. 0,5m; 

2) Geomembrana PEHD, na skarpach dwustronnie fakturowana, na dnie gładka; 

3) Geowłókina igłowana, spełniająca rolę ochrony izolacji syntetycznej; 

4) Warstwa drenażowa z materiału żwirowego, o miąższości min. 0,5m 

e) Na skarpach wewnętrznych kwater oraz dnie wokół dolnej krawędzi skarpy zastosować 

geomembranę PEHD obustronnie fakturowaną o zwiększonym wsp. tarcia 

powierzchniowego; 

f) Kwatery wyposażyć w system drenażu wód odciekowych 

 

W odniesieniu do zamierzenia budowlanego, stanowiącego przedmiot niniejszego projektu 

budowlanego, zachowane zostały wszystkie wymagania określone w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

W ramach niniejszego opracowania zostały zaprojektowane obiekty, które nie przekraczają 
granicznych wartości zdefiniowanych w Raporcie odziaływania inwestycji na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia, a tym samym są zgodne z warunkami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  

Dokładna analiza poszczególnych obiektów, została zaprezentowana w rozdziale III projektu. 

II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY 

II.1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie kwater Kn3 i Kn4 zlokalizowane będzie 

w obrębie istniejących kwater: K3 (kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne), Kn1, Kn2 (kwatery składowiska odpadów niebezpiecznych) oraz grzebowiska dla 

zwierząt. Teren kwater usytuowany jest w granicach administracyjnych: jedn. ewid.: 086101_1 

M. Gorzów Wielkopolski, obręb ewid. 086101_1.0007 Chróścik. 

Planowane kwatery Kn3 i Kn4 składowania odpadów niebezpiecznych, znajdują się w granicy 

działek geodezyjnych o numerze ewidencyjnym: 83/4 i 83/6  (086101_1.0007 Chróścik., gm.  

M. Gorzów Wielkopolski). Właścicielem wymienionej nieruchomości jest Inwestor INNEKO Sp. z 

o.o.  
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Dla obszaru w ramach którego przewiduje się budowę kwater składowiska odpadów 

niebezpiecznych, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  

z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady 

Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XII/109/2015 z dnia 27 maja 2015r)., teren kwater został 

zaklasyfikowany jako: 

✓ Teren gospodarki odpadami z dopuszczeniem OZE, oznaczony symbolem „O”; 

✓ Teren gospodarki odpadami, zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów z 

dopuszczeniem OZE oznaczony symbolem „1O/P. 

Dojazd do terenu projektowanej inwestycji odbywać się będzie w identyczny sposób, co w chwili 

obecnej. W chwili obecnej dojazd do Istniejącego Zakładu odbywa się poprzez zjazd z drogi 

gminnej. Ruch samochodów ciężarowych odbywać się będzie w niezmieniony sposób – nie 

ulegnie zmianie liczba pojazdów, a tym samym natężenie ruchu. W związku z tym nie są 

wymagane odrębne uzgodnienia z zarządcą drogi.  

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

30 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.523) w sprawie składowisk odpadów tj. kwatera nie znajduje się 

na obszarach: 

1. ochronnych zbiorników wód podziemnych; 

2. otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody; 

3. lasów ochronnych; 

4. w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych. 

bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i w strefach krawędziowych, na 

obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 88d ust. 2 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 

5. w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, 

oraz zagrożonych lawinami; 

6. na terenach o nachyleniu powyżej 10°; 

7. na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych 

uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych; 

8. na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych; 

9. na glebach klas bonitacji I i II; 

10. na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód 

spowodowanych ruchem zakładu górniczego; 

11. na obszarach ochrony uzdrowiskowej; 

12. na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych; 

13. na obszarach określonych na podstawie odrębnych przepisów. 

 

II.2. Ukształtowanie terenu 

Poziom terenu działki objęty opracowaniem waha się od 74,10 m n.p.m. do 82,32 m n.p.m. 

II.3. Układ drogowy  

Dojazd do terenu projektowanej inwestycji odbywać się będzie w identyczny sposób, co w chwili 

obecnej. W chwili obecnej dojazd do Istniejącego Zakładu odbywa się poprzez zjazd z drogi 

gminnej Ruch samochodów ciężarowych odbywać się będzie w niezmieniony sposób – nie 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16913600?cm=DOCUMENT#art%2888%28d%29%29ust%282%29
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ulegnie zmianie liczba pojazdów, a tym samym natężenie ruchu. W związku z tym nie są 

wymagane odrębne uzgodnienia z zarządcą drogi.  

Drogi wewnątrzzakładowe, które prowadzą  do przedmiotowych kwater, posiadają nawierzchnię 

odpowiednią do transportu samochodów ciężarowych. Ruch samochodów odbywać się będzie w 

identyczny sposób jak w chwili obecnej nie ulegnie zmianie liczba samochodów i natężenie 

ruchu.   

II.4. Infrastruktura techniczna 

Teren, na którym znajdować się będzie planowana instalacja został uzbrojony w sieć kanalizacji 

deszczowej kd 1800 (500) wraz ze zbiornikiem wód opadowych. Sieć kanalizacji deszczowej, jest 

siecią uszkodzoną i nieczynną. W związku z planami budowy nowych kwater, przedmiotową sieć 

wraz ze żelbetowym zbiornikiem, należy zlikwidować.  

W obszarze planowanej inwestycji, znajduje się także utwardzony plac, który jest skanalizowany 

– rurociąg dn 150. W ramach przedmiotowych robót, planuje się likwidację istniejącego placu 

wraz z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą.   

II.5. Zieleń 

Planowane kwatery, otoczone są terenami zielonymi. W ramach planowanej inwestycji, nie 

przewiduje się ingerencji w tereny zielone. 

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

III.1. Opis ogólny 

„Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych na działce 83/4 i 83/6 obręb 07 Chróścik 

przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim”. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje następujące rozwiązania dotyczące budowy:  

Kwatera Kn3 i Kn4 

• Wykonanie wykopów pod kwaterę 

• Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery – sztuczna bariera geologiczna gr. 0,5 m                            

o współczynniku filtracji ≤1x10-9m/s; 

• Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folią PEHD  

• Ułożenie geowłókniny  

• Wykonanie systemu ujęcia odcieków   

• Wykonanie warstwy drenażowo-ochronnej gr. 0,5 m o współczynniku filtracji  

k > 1x104m/s; 

• Wykonanie warstwy drenażowej Ż 16/32 mm, 8/16 mm 

• Wykonanie drogi technologicznej  

• Wykonanie rowu chłonnego 

• Wykonanie instalacji odciekowej, odprowadzającej odcieki z kwatery do istniejącego 

zbiornika na odcieki 

• Likwidacja istniejącego, utwardzonego placu wraz z kanalizacją odciekową kd 150 

• Likwidacja istniejącego zbiornika wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową kd 1800 

(500) 
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III.2. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki geologiczne 

Warunki geologiczne, zostały opracowane na podstawie „dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby składowania 

odpadów na powierzchni w związku z projektowaną rozbudową składowiska odpadów 

niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Małyszyńskiej w Gorzowie 

Wielkopolskim”, ATRAK Stanisław, Sobolewski, maj 2015r. 

Z  bezpośrednich  badań  wiertniczych  wynika,  że  podłoże  zbudowane  jest  głównie   

z utworów niespoistych typu piaski pylaste i drobne oraz małospoistych piasków gliniastych   

w stanie półzwartym i zwartym.   

Na  głębokości  od ok.  6,8-12,5m  występuje  warstwa  gruntów  spoistych  typu  gliny  

piaszczyste o miąższości  1,0-3,0m. Jest to warstwa nieciągła, spłycająca się w kierunku  

zachodnim.   

Poniżej gruntów spoistych występuje kolejna seria gruntów piaszczystych i są to piaski drobne 

nawodnione.  

Rozpoznanie terenu na którym znajdować się będą przedmiotowe kwatery Kn3 i Kn4, zostało 

oparte na badaniach geofizycznych, które znajdują się w obszarze projektowanych kwater.  

Zgodnie z rozpoznaniem geofizycznym w podłożu terenu występują generalnie osady 

gliniaste wykształcone w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych i pyłów. Genetycznie są 

to osady pochodzenia lodowcowego. Lokalnie mogą występować pokrywy piaszczyste związane 

z procesami fluwioglacjalnymi. Poniżej warstwy glin, od głębokości ca 10 m p.p.t. seria glin 

porozcinania jest warstwami i soczewami piaszczystymi o miąższości do kilku metrów. Wyniki 

badań geofizycznych wykonanych bezpośrednio w rejonie projektowanej rozbudowy wykazały na 

występowanie naprzemienne warstw niskooprowych identyfikowanych z nieprzepuszczalnymi i 

półprzepuszczalnymi gruntami spoistymi typu gliny zwarte, gliny oraz warstw o podwyższonych 

opornościach gruntu typu gliny piaszczyste, piaski gliniaste i grunty piaszczyste. W wyniku 

wykonanych badań geofizycznych geoelektrycznych rozpoznano podłoże gruntowe pod 

projektowanym składowiskiem odpadów. Na całym terenie pod powierzchniową warstwą gleb i 

piasków stwierdzono występowanie warstwy izolujących glin o miąższości od 1 do 10 m. Poniżej 

występuje 10-50 m kompleks wodonośnych utworów piaszczystych z możliwymi 

przewarstwieniami glin i piasków gliniastych. Najmniejsze miąższości warstwy izolującej 

występują w rejonie istniejącego cieku i związanego z nim obniżenia erozyjnego terenu. 

Na poniższych rycinach, zaprezentowano profile geofizyczne obszaru przyszłych kwater 

(lokalizacja kwater, znajduje w obszarze pomiędzy punktami 9-8-16-17 oraz odwiertem OW5). 
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Rycina nr 1 Lokalizacja przekrojów z sondowań terenu oraz odwiertu OW5 – obszar projektowanych kwater [źródło: „dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby składowania odpadów na 
powierzchni w związku z projektowaną rozbudową składowiska odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne przy 
ul. Małyszyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim”, ATRAK Stanisław, Sobolewski, maj 2015r.]. 

 

 
Rycina nr 2 Przekrój Geofizyczny I-I  [źródło: „dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich na potrzeby składowania odpadów na powierzchni w związku z projektowaną rozbudową składowiska 
odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Małyszyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim”, ATRAK Stanisław, 
Sobolewski, maj 2015r.]. 
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Rycina nr 3 Przekrój Geofizyczny II-II  [źródło: „dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków 
geologiczno-inżynierskich na potrzeby składowania odpadów na powierzchni w związku z projektowaną rozbudową składowiska 
odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Małyszyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim”, ATRAK Stanisław, 
Sobolewski, maj 2015r.]. 

 
Rycina nr 4 Karta z wykonanego odwiertu/wyniki badań sondą dynamiczną w otworze OW5  [źródło: „dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby składowania odpadów na powierzchni 
w związku z projektowaną rozbudową składowiska odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. 
Małyszyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim”, ATRAK Stanisław, Sobolewski, maj 2015r.]. 
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Warunki hydrogeologiczne  

Warunki hydrogeologiczne, zostały opracowane na podstawie „dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby 

składowania odpadów na powierzchni w związku z projektowaną rozbudową składowiska 

odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Małyszyńskiej w 

Gorzowie Wielkopolskim”, ATRAK Stanisław, Sobolewski, maj 2015r. 

Warunki hydrogeologiczne lokalne związane są ściśle z modelem budowy geologicznej. 

Lokalne poziomy wodonośne tworzą się w przewarstwieniach śródglinowych zbudowanych z 

osadów piaszczystych. Wody gruntowe wyżej zalegające zasilane są wyłącznie z opadów 

atmosferycznych i może dochodzić do okresowego ich zaniku. Poziomy niżej zaległe 

alimentowane są również wodami z poziomów wyżej ległych poprzez okna hydrogeologiczne lub 

infiltrację przez osady spoiste. Poziomy wód charakteryzują się bardzo małymi wydatkami 

jednostkowymi, nie stanowiąc potencjalnego źródła zaopatrzenia w wodę pitną. Jedyny na danym 

terenie, ujmowany poziom wodonośny znajduje się na głębokości 60 m i stanowi ujęcie wody na 

potrzeby zakładu utylizacji. Opisany model charakterystyczny jest dla obszarów 

wysoczyznowych. Teren położony jest poza obszarami GZWP. Podłoże w głównej mierze budują 

osady średnio przepuszczalne piaski drobne oraz słabo przepuszczalne piaski pylaste i gliniaste. 

Występująca lokalnie nad warstwą wodonośną glina piaszczysta stanowi grunt 

półprzepuszczalny. Wg hydrogeologii ogólnej Z. Pazdro właściwości filtracyjne można 

scharakteryzować dla poszczególnych warstw. 

 

Nr 
warstwy 

Litologia  
Charakter 
przepuszczalności 

Współczynnik 
filtracji [m/s] 
wg danych 
literaturowych 

Współczynnik 
filtracji [m/d] 
wg badań 
laboratoryjnych 

Współczynnik 
filtracji [m/s] 
wg badań 
laboratoryjnych 

I, II  

piaski 
pylaste, 
piaski 
drobne 

średnia 
do słabej 

10-4÷10-6  1,6÷0,3  
1,85▫10-5 
÷ 
3,47▫10-6 

B1  
piaski 
gliniaste 

słaba  10-5÷10-6  0,0052-0,067  
7,75▫10-7 
÷ 
6,02▫10-8 

B2, B3, 
B4 

gliny  półprzepuszczalne  10-6÷10-8  nie określono  nie określono 

II  
Piaski 
drobne 

słaba  10-3-10-5  3,4-6,0  
6,9▫10-5 
÷ 
3,9▫10-5 

 

Warunki geologiczno-inżynierskie   

Warunki geologiczno-inżynierskie, zostały opracowane na podstawie „dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby 

składowania odpadów na powierzchni w związku z projektowaną rozbudową składowiska 

odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Małyszyńskiej w 

Gorzowie Wielkopolskim”, ATRAK Stanisław, Sobolewski, maj 2015r. 

Podłoże gruntowe projektowanej rozbudowy składowiska zbudowane jest z utworów 

niespoistych piasków pylastych i drobnych, małospoistych piasków gliniastych i lokalnie 

spoistych glin piaszczystych na większych głębokościach. Grunty występujące w podłożu 

charakteryzują się średnim i zagęszczonym stanem oraz w przypadku piasków gliniastych 

stanem plastyczności półzwartym. Przewarstwienia glin ma charakter twardoplastyczny do 

plastycznego. Poziom wody w zależności od rejonu badań występuje na głębokości ca 6-12m i 
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nie ma wpływu na geotechniczne warunki posadowienia. Należy zwrócić uwagę na nachylenie 

terenu, konieczność wykonania makroniwelacji oraz formowania skarp. Podłoże w górnej partii to 

głównie piaski drobne i pylaste oraz piaski gliniaste, które w okresie intensywnych opadów 

deszczu bez odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych w postaci drenaży mogą nasiąkać 

wodą zwiększając swój ciężar właściwy, dodatkowo obciążone masą składowanych odpadów 

mogą utracić swoją stateczność i spowodować rozmycia skarp jak również osunięcia 

Podziału analizowanego podłoża na warstwy geologiczno-inżynierskie dokonano w 

oparciu o badania terenowe. Na podstawie wyników badań i charakteru projektowanego obiektu, 

a także wymogów norm:  

✓ PN-B-02481 – Geotechnika – terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

✓ PN-B-02479 – Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne 

✓ PN-81/B-03020 – Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli; 

wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

✓ warstwa – warstwa glebowa 

✓ warstwa I – warstwa piasków pylastych, stopień zagęszczenia gruntu – ID=0,60, grunty 

średniozagęszczone; 

warstwa II – warstwa piasków pylastych, stopień zagęszczenia gruntu – ID=0,70 grunty 

zagęszczone; 

warstwa B1 – warstwa piasków gliniastych twardoplastycznych i półzwartych, stopień 

plastyczności IL=0,0 – symbol konsolidacji gruntu B; 

✓  warstwa B2 – warstwa glin piaszczystych twardoplastycznych, stopień plastyczności 

IL=0,16 – symbol konsolidacji gruntu B; 

✓  warstwa B3 – warstwa glin piaszczystych twardoplastycznych, stopień plastyczności 

IL=0,21 – symbol konsolidacji gruntu B 

✓ warstwa B4 – warstwa glin piaszczystych plastycznych, stopień plastyczności IL=0,32 

symbol konsolidacji gruntu B 
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Rycina nr 5 Tabelaryczne zestawienie parametrów fizyko-chemicznych gruntów  [źródło: „dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby składowania odpadów na powierzchni w związku z 
projektowaną rozbudową składowiska odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Małyszyńskiej w 
Gorzowie Wielkopolskim”, ATRAK Stanisław, Sobolewski, maj 2015r.]. 

III.3. Obiekty projektowane  

III.3.1. Kwatera składowiska odpadów – Kn3 i Kn4 

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcie będzie polegać na 
budowie kwatery składowiska odpadów niebezpiecznych.  

W ramach niniejszego opracowania, zostały zaprojektowane obiekty, które nie przekraczają 

granicznych wartości zdefiniowanych w Raporcie odziaływania inwestycji na środowisko a tym 

samym są tożsame z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . 

Zaprojektowana kwatera Kn3, posiadać będzie następujące wartości charakterystyczne 

(zgodne z warunkami decyzji środowiskowej) 

✓ powierzchnia całkowita kwatery Kn3: 2 500 m²; 

✓ pojemność całkowita 9 000 m³; 

✓ nachylenie skarp: 1:2 skarpa północna, południowa, wschodnia, zachodnia; 

✓ maksymalna rzędna deponowania odpadów: 84,70 m n.p.m 

✓ rzędne wyniesienia korony: 79,70-82,50 m n.p.m. 

✓ rzędne dna kwatery: 76,50-76,70 m n.p.m; 

✓ rzędne skarp: 81,50-82,50 m n.p.m. – skarpa północna, 79,70-81,75 m n.p.m. – skarpa 

południowa, 79,70-81,50 m.n.p.m. – skarpa wschodnia, 81,75-82,50 m n.p.m. – skarpa 

zachodnia; 
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Zaprojektowana kwatera Kn4, posiadać będzie następujące wartości charakterystyczne 

(zgodne z warunkami decyzji środowiskowej) 

✓ powierzchnia całkowita kwatery Kn4: 2 500 m²; 

✓ pojemność całkowita 9 000 m³; 

✓ nachylenie skarp: 1:2 skarpa północna, południowa, wschodnia, zachodnia; 

✓ rzędne wyniesienia korony: 79,00-81,75 m n.p.m. 

✓ maksymalna rzędna deponowania odpadów: 84,00 m n.p.m 

✓ rzędne dna kwatery: 75,50-75,70m n.p.m; 

✓ rzędne skarp: 79,70-81,75m n.p.m. – skarpa północna, 79,00-81,00 m n.p.m. – skarpa 

południowa, 79,00-79,70m.n.p.m. – skarpa wschodnia, 81,00-81,75 m n.p.m. – skarpa 

zachodnia; 

 

III.3.1.1 Charakterystyka ekologiczna 

Przedmiotowe kwatery składowiska odpadów niebezpiecznych zostały zaprojektowane zgodnie z 

zasadą „sytemu wielu barier”, przy której kilka elementów zabezpieczenia działa niezależnie od 

siebie, czyniąc składowisko bezpiecznym dla środowiska. Koncepcja ta polega na kompleksowym 

ujęciu problemów związanych ze składowiskiem odpadów tj. odpowiednia lokalizacja składowiska, 

znajomość warunków geologicznych podłoża, zastosowanie systemu uszczelnień, odpowiednia 

infrastruktura, system usuwania odcieków – drenaż odcieków, zbiornik na odcieki. 

Projektowane kwatery posiadają podwójne zabezpieczenie dna oraz skarp przed negatywnym 

odziaływaniem składowiska na środowisko gruntowo – wodne. W rozwiązaniach projektowych 

zastosowano uszczelnienie mineralne o współczynniku filtracji k <1x10-9m/s oraz dodatkowe 

uszczelnienie w postaci geomembrany PEHD o gr. min. 2mm. Geomembrana chroniona będzie 

poprzez geowłókninę PP. W trakcie eksploatacji kwatery, powstawać będą odcieki. W projekcie 

zostały uwzględnione rozwiązania ujęcia odcieku poprzez drenaż odcieków.  

Łączna powierzchnia eksploatacyjna projektowanych kwater wynosić będzie 0,5 ha. 

Odcieki zbierane z kwater, przechwytywane będą drenażami odcieków, które odprowadzają 

odcieki do projektowanej przepompowni P1. Przepompownia tłoczyć będzie odcieki do 

istniejącego zbiornika, skąd grawitacyjnie będą odpływać do istniejącej kanalizacji przemysłowej i 

dalej do oczyszczalni ścieków. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić źródła promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego. 

III.3.1.2 Opinia geotechniczna projektanta 

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019r 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), 

należy zaliczyć do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jako 

instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska 

odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych oraz 

jako składowisko odpadów mogących przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę 

lub o całkowitej pojemności nie mniejszej nią 25 000 ton.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
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posadawiania obiektów budowlanych obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczmy do trzeciej kategorii geotechnicznej.  

III.3.1.3 Ukształtowanie dna oraz skarp kwatery Kn3 i Kn4. Warstwy konstrukcyjne  

Wszystkie skarpy wewnętrzne kwatery zostały zaprojektowane z nachyleniem 1:2. Profilowanie 

skarp oraz dna kwatery należy przeprowadzić zgodnie z rozwiązaniami zaprezentowanymi na 

PZT oraz przekrojami. 

Kwatera Kn3 I Kn4, zostały oddzielone od siebie grobelką, której skarpy posiadają nachylenie 

1:2, szerokość górnej cz. grobli – 1,5m. 

Kwatera Kn3 

Dno kwatery należy kształtować z min. spadkiem poprzecznym wynoszącym 0,47-1,58% 

w kierunku do zbieracza odcieków, oraz o wartości 0,4% w kierunku wschodnim. Po 

wyprofilowaniu niecki kwatery, rzędne dna kwater, kształtować się będą w przedziale: 76,50-

76,70 m n.p.m. 

Kwatera Kn4 

Dno kwatery należy kształtować z min. spadkiem poprzecznym wynoszącym 0,42-1,59% 

w kierunku do zbieracza odcieków, oraz o wartości 0,4% w kierunku wschodnim. Po 

wyprofilowaniu niecki kwatery, rzędne dna kwater, kształtować się będą w przedziale: 75,50-

75,70 m n.p.m. 

III.3.1.4 Uszczelnienie dna i skarp kwatery. 

Dno oraz skarpy projektowanych kwater zostaną zabezpieczone poprzez zastosowanie 

wielostopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 

0,5m warstwy mineralnej, która posiadać będzie współczynnik filtracji k < 1x10-9 m/s. Podane 

współczynniki filtracji należy zweryfikować poprzez wykonanie poletka doświadczalnego. 

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD gr. 2,0 mm gładka w dnie oraz obustronnie 

fakturowana na skarpach. Folia zostanie zabezpieczona geowłókniną PP: w dnie 400g/m2 

(odporność na przebicie dynamiczne min. 10 mm, odporność na przebicie statyczne min.10 kN) 

oraz na skarpach ok. 800 g/m2 (wytrzymałości na rozciąganie 50 KN/m). 

W dnie kwatery, w odległości ok. 2,0m od krawędzi skarpy, należy ułożyć folię fakturowaną. Folię 

należy zakotwić poza górnym obrysem skarpy kwatery-szczegół kotwienia został 

zaprezentowany na przekrojach.  

Nie dopuszcza się, aby przykrycie geowłókniny w rowie kotwiącym, dnie oraz na skarpach 

posiadało mniejszą miąższość, niż pokazana na przekrojach. 

Na geowłókninę zostanie rozłożona warstwa ochronna o grubości  0,5m o współczynniku filtracji 

k > 1x10-4m/s. 

Uszczelnienie folią oraz sztuczna barierą geologiczną, należy także wykonać na rozdzielającej 

kwatery grobelce.  

III.3.1.5 Drenaż odcieków  

Drenaż przechwytujący odcieki w dnie kwatery, należy wykonać z rur dwuściennych PEHD  

Ø 250 mm SN 8, perforowanych na całym obwodzie.  
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Zbieracz wyprowadzić poza obrys kwatery, gdzie zostanie wpięty do przepompowni odcieków P1.  

Drenaż perforowany, na środku niecki, zgodnie z cz. rysunkową. Przejście rurociągu przez skarpę 

+ 2,0m w dnie kwatery należy wykonać rurociągiem pełnym. Przejście przez skarpę należy 

wykonać jako szczelne poprzez wykonanie kołnierza z folii PEHD, uszczelnionego opaską 

bentonitową. 

Zbieracz poza dnem kwatery należy ułożyć na 0,10cm zagęszczonej podsypce piaskowej. 

W niecce kwater, drenaż należy układać w 0,5m wykopie w warstwie drenażowo–ochronnej.  

Po ułożeniu rurociągu, należy dokonać obsypki filtracyjnej – żwir 16/32 (0,3m) oraz żwir 8/16 

(0,2m). Szczegół ułożenie sączków, został zaprezentowany na przekrojach. 

Drenaż układać ze spadkiem podłużnym I=0,4% w kierunku studzienek 

połączeniowych/rewizyjnych, zlokalizowanych poza obrysem kwatery (we wschodniej części 

kwater). Drenaż należy także ułożyć na zachodniej części skarp wew. kwater. Przed każdą 

studzienką połączeniową/rewizyjną, należy wykonać studzienkę, w której zostanie zlokalizowana 

zasuwa nożowa DN 250 odcinająca dopływ odcieków do głównego kolektora odcieków. Zasuwa 

w korpusie monolitycznym z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczoną antykorozyjną. Montaż i 

posadowienie, według wytycznych producenta. 

W miejscu włączeń i na załamaniach trasy  zaprojektowano studnie rewizyjne: prefabrykowane z 

kręgów betonowych o średnicy Ø 1000mm, beton klasy C 35/45 o w/c 0,45, cement 

siarczanoodporny CEM IIIA42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3, kruszywa grube łamane 

bazaltowe, nasiąkliwość betonu 5%, wodoszczelność W 10. 

Studnie prefabrykowane betonowe osadzić w wykopie na warstwie betonu C8/12 o wys. co 

najmniej 10cm. Łączenie elementów studni wykonać za pomocą uszczelek gumowych 

dostarczanych przez producenta. Przejścia przewodów przez ściany studni wykonać jako 

szczelne montując przejścia tulejowe. Studzienki znajdujące się w drogach lub placach i 

parkingach przykryte są włazem żeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciężkiego kl. D400 z 

wkładką gumową. Dopuszcza się możliwość stosowania włazów z wypełnieniem pokrywy 

betonem. Regulację posadowienia włazu wykonać stosując pierścienie dystansowe łączone za 

pomocą zaprawy betonowej. Parametry studni, zostały podane w tabeli poniżej. 

 

Poza kwaterami, odciek prowadzony będzie poprzez kolektor odcieków, wykonany z rur 

dwuściennych PEHD Ø 300 SN 8, pełny na całym obwodzie. 

Kolektor powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 

gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-

10735 „Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”. Spośród wymienionych w tej normie 

wymagań, na szczególną uwagę zasługują: 

✓ odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 
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✓ należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

✓ przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co 

najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

Dla doprowadzenia odcieku z planowanych kwater, zaprojektowano przepompownię, z której 

rurociąg tłoczny będzie odprowadzać odciek do  istniejącego zbiornika.  Dobrano przepompownię 

o wydajność pompowni: Q = 11 l/s. Studnia przepompowni Ø 1200x5270, wykonana z betonu kl. 

C35/40 W8, płyta przykrycia typu lekkiego z otworem pod właz. 

 

Przed przepompownią, należy wykonać studnię z zasuwą nożową Dn 300, umożlwiającą odcięcie 

dopływu odcieków od przepompowni P.Zasuwa w korpusie monolitycznym z żeliwa sferoidalnego, 

zabezpieczoną antykorozyjną. Montaż i posadowienie, według wytycznych producenta. 

 



PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy składowiska odpadów niebezpiecznych na działce  83/4 i 83/6 obręb 07 Chróścik przy ul. 

Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Rozdział I – Projekt Zagospodarowania Terenu  
 

 

Rycina nr 6 Schemat zastosowanej przepompowni P 
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Rycina nr 7 Specyfikacja zastosowanej przepompowni P 

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z 

częścią rysunkową projektu. Po sprawdzeniu szczelności kanału wykonać obsypkę piaskową do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 

0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać gruntem spoistym zagęszczalnym z 

zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w 

terenach zielonych). 
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III.3.2. Droga technologiczna  

Droga technologiczna zostanie wykonana na terenie rodzimym i docelowo stanowić będzie 

utwardzenie istniejącego terenu.  

Droga technologiczna została zaprojektowana wzdłuż najdłuższej krawędzi projektowanych kater 

(zachodnia część kwater) i nawiązywać się będzie do istniejącego układu dróg technologicznych. 

Szerokość drogi użytkowej, wynosić będzie 4,0m i posiadać będzie nawierzchnię utwardzoną. 

Całkowita szerokość drogi, wynosić będzie min. 6,0m. Konstrukcja warstw drogowych, wygląda 

następująco: 

a) Płyty betonowe o wymiarach 100x300 i 150x300 grubości 15cm 

b) Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, grubości 15 cm 

c) Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm, grubości 30cm 

Spadek max., podłużny drogi technologicznej, wynosić będzie ok. 4,73%, z kolei spadek 

poprzeczny drogi, wynosić będzie min. 2,0 %. Nośność drogi technologicznej, wynosić będzie 

100 kN/oś. Dopuszcza się zastosowanie innych warstw konstrukcyjnych, pod warunkiem 

zachowania nośności drogi 100 kN/oś. 

III.3.3. Rów – przechwytywanie wód opadowych oraz roztopowych    

W celu przechwycenia wód opadowych i roztopowych, należy wykonać rów. Rów posiadać 

będzie głębokość min. 0,5m, szerokość dna 0,5m, nachylenie skarp 1:1,5. Rów opaskowy będzie 

obiektem chłonnym. Rów należy wykonać na 0,1m warstwie humusu w raz z obsianiem trawą. 

Na trasie rowu, zostaną wykonane grobelki, które zostaną utworzone z gliny o współczynniku 

filtracji ≤1x10-9m/s. Grobelka będzie miała za zadanie zmniejszenie ilości wód odpływających, 

które mogą gromadzić się w najniższym punkcie rowu. Przedmiotowe grobelki, należy wykonywać 

w odległości ok. 20m. 

III.3.4. Rekultywacja kwatery  

Rekultywacja kwatery, zostanie przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U.2013.523): 

Rekultywacja zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem prac związanych z rekultywacją 

składowiska odpadów, określonym w decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub 

jego wydzielonej części w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym 

oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz na powietrze, a także w sposób 

integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą 

obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. 

Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne skarpy oraz powierzchnia korony składowiska zostanie 

uporządkowana i zabezpieczona przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej 

okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja jest uzależniona od właściwości odpadów. 

Zgodnie z art.146 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j), Zamknięcie  

i rekultywacja kwatery wymaga uzyskania zgody na zamknięcie składowiska. W związku  

z powyższym kierunek oraz sposób rekultywacji kwatery, zostanie określony we wniosku,  

w sytuacji, kiedy kwatera zacznie osiągać swoje docelowe wartości eksploatacyjne – pojemność 

oraz rzędna deponowania.  
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W przedmiotowym wniosku winny zostać zawarte następujące informacje: 

➢ data zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów; 

➢ określenie technicznego sposobu zamknięcia kwatery składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne 

➢ harmonogram prac związanych z zamknięciem kwatery składowiska odpadów; 

➢ określenie sposobu rekultywacji kwatery składowiska odpadów; 

➢ harmonogram prac związanych z rekultywacją; 

➢  termin zakończenia rekultywacji kwatery składowiska odpadów. 

 

III.4. Bilans terenu   

OBIEKTY PROJEKTOWANE  

➢ Powierzchnia Rowu          1 91,00     m² 

➢ Powierzchnia kwater Kn3 + Kn4                 5 000,00  m² 

➢ Powierzchnia grobli/obwałowania         671,96     m² 

 

Powierzchnia łącznie       5 862,91  m² 

 

Powierzchnia utwardzone: 

Nawierzchnia drogi technologicznej                         1 333,85      m² 

 

III.5. Opis funkcjonowania składowiska   

Na kwaterę składowiska odpadów będącą przedmiotem przedsięwzięciem kierowane będą 

odpady niebezpieczne. 

Zgodnie z postanowieniami art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. 2018 poz. 922 ze zm.) zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany: 

➢ ustalić masę przyjmowanych odpadów, 

➢ sprawdzić zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania 

odpadu lub dokumentach wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów, 

➢ zapewnić selektywne składowanie odpadów, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla 

środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich 

wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu. 

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 922 ze 

zm.) zarządzający przedmiotowym obiektem przyjmując odpady często jako ostatni z kolei 

posiadacz, przejmuje odpowiedzialność i wszystkie konsekwencje gospodarki odpadami 

poprzednich posiadaczy odpadu, w tym zobowiązany jest do wnoszenia opłaty za składowanie 

odpadów, dlatego też istotne jest przestrzeganie procedur przyjęcia odpadów, ustalonych w 

odpowiednich aktach prawnych. 

Odpady przeznaczone do składowania dostarczone na Zakład przyjmowane są przez 

odpowiednio przeszkolonego pracownika. Sprawdzanie klasyfikacji i ważenie odpadów, 

dostarczanych na teren składowiska odbywa się w następujący sposób: 
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➢ Dostarczane odpady powinny być zaklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U.2014, poz. 1923), przez wytwarzającego lub dostawcę odpadów, 

➢ Pracownicy Składowiska sprawdzają organoleptycznie zgodność rodzaju 

zadeklarowanych przez dostawcę odpadów z faktycznie dostarczonymi oraz dokonują 

ewidencji rodzajowo – wagowej i wartościowania odpadów, 

➢ Po sprawdzeniu klasyfikacji podejmują decyzję o przeznaczeniu odpadów, a następnie po 

zarejestrowaniu, kierują je na właściwe miejsce przeznaczenia,  

➢ Przy przyjmowaniu odpadów do składowania, stosowane są zapisy rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów 

do składowania na składowiskach (Dz.U.2015 poz. 1277).  

➢ W przypadku stwierdzenia dostarczenia odpadów innych, które nie zostały uwzględnione 

w pozwoleniu zintegrowanym zarządzający obiektem, na podstawie art. 120 ust. 1) 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 922 ze zm.) zobowiązany 

jest odmówić przyjęcia odpadów i zawiadomić o tym fakcie niezwłocznie wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska. 

Odpady dostarczane na teren Składowiska rejestrowane są w sposób elektroniczny w systemie 

komputerowym, wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie. Rejestracja dostarczanych 

odpadów odbywa się w sposób następujący: 

➢ Pojazd dostawcy odpadów wjeżdża na wagę samochodową na terenie Zakładu, 

➢ Osoby dostarczające odpady do Zakładu zgłaszają pracownikowi dostawę odpadów, 

➢ Następuje rejestracja, polegająca m. in. na identyfikacji dostawcy i pojazdu, 

➢ Waga dowożonych odpadów netto ustalana jest jako wynikowa różnica wagi pojazdu 

brutto  

(waga samochodu wraz z odpadami) oraz tary pojazdu (waga pustego pojazdu ustalana 

w powtórnym ważeniu przy wyjeździe ze składowiska), 

➢ Dyspozytor - wagowy dokonuje oględzin odpadów i odpowiednio klasyfikuje odpad 

zgodnie z jego składem morfologicznym oraz sprawdza zgodność przywiezionych 

odpadów z podstawową charakterystyką otrzymaną od wytwórcy odpadów, w przypadku 

niezgodności odmawia przyjęcia odpadów, w przypadku zgodności dokonuje przyjęcia 

odpadów i wyznacza miejsce rozładunku zgodnie z klasyfikacja odpadów i dalszym 

procesem zagospodarowania odpadu.  

Z pierwszych dowożonych odpadów usypana zostanie warstwa ochronna o miąższości min. 1,0 

m zabezpieczająca system ujmowania odcieków, uszczelnienie oraz warstwę filtracyjną przed 

uszkodzeniem w wyniku działania ładowarki lub spycharki. Warstwa ochronna umożliwi również 

przechwycenie nadmiernych ilości odpadów mogących wystąpić podczas obfitych opadów 

atmosferycznych, dzięki czemu uniknie się wystąpienia gwałtownych ilości odcieków. Podłoże 

ochronne powinno być usypywane z co najmniej 3 warstw, przy czym pierwsza warstwa 

zagęszczonych odpadów powinna mieć miąższość 0,3 m (0,5 m luźnego materiału).  

Następne warstwy odpadów formowane powinny być w taki sposób, by wyrównać zagłębienia w 

misie składowiska wynikające z jej budowy, przez co uzyskuje się równą powierzchnię, dzięki 

czemu następuje równomierny odbiór opadów atmosferycznych, co uniemożliwia powstawanie 

nagłych spływów wody w zagłębieniach składowiska. Składowanie odpadów, w drugiej warstwie 

należy rozpocząć od najniższego punktu dna kwatery, zagęszczając odpady warstwami. 
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Przewiduje się składowanie podpoziomowo-nadpoziomowe odpadów. Pierwsza warstwa 

podpoziomowa będzie charakteryzowała się zróżnicowaną miąższością. Odpady układane będą 

warstwami o miąższości 1,0 m i przykrywane będą 0,2 m warstwą przesypki z gruntu 

mineralnego, innego materiału inertnego lub odpadów dopuszczonych do stosowania jako 

przesypki. 

Eksploatacja kwater na odpady niebezpieczne zależy w głównej mierze od rodzajów odpadów, 

jakie będą w nich składowane. Podstawową zasadą przy układaniu odpadów wewnątrz kwater, 

jest uniknięcie mieszania się poszczególnych rodzajów odpadów, wymaga to podzielenia 

powierzchni kwatery na części, które zapełniane będą różnego rodzaju odpadami.  

Odpady będą układane warstwami do osiągnięcia poziomu 84,70 m n.p.m. w przypadku kwatery 

Kn3 i 84,00 m n.p.m. w przypadku kwatery Kn4 (poziom półki składowiskowej).  

Gospodarka wodno-ściekowa  

W fazie eksploatacji kwatery, powstawać będą odcieki składowiskowe (wody odpadowe, 

infiltrujące w głąb złoża odpadów). Odcieki będą przechwytywane systemem ujęcia odcieków, 

który składa się z rurociągów drenarskich, kolektora, przepompowni.  

Odcieki trafiać będą do przepompowni P, która będzie tłoczyć odcieki do istniejącego zbiornika, 

skąd grawitacyjnie będą odpływać do istniejącej kanalizacji przemysłowej i dalej do oczyszczalni 

ścieków. 

III.6. Zatrudnienie    

W ramach budowy planowanej kwatery składowiska odpadów, przewiduje się pracę 

następujących pracowników: 

a) osoby dokonującej ważenia przyjmowanych odpadów; 

b) osoby dokonującej kompaktowania odpadów 

Nie przewiduje się zatrudnienia nowych pracowników. Osoby pracujące na planowanym 

Zakładzie, będą pracownikami Zakładu Inwestora, który znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie nowej lokalizacji. 

Dla potrzeb pracowników będzie funkcjonowało istniejące zaplecze higieniczno–sanitarne (nie 

powstaną nowe obiekty dla zaspokojenia potrzeb socjalnych i bytowych). Pracownicy obsługujący 

kwatery i sprzęt pracujący w jej obrębie korzystać będą z istniejącego w ramach Składowiska  

zaplecza socjalnego, które spełnia wymogi higieniczno-sanitarne. Nie przewiduje się wzrostu 

zatrudnienia w związku z eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z tym nie 

przewiduje się także wzrostu ilości ścieków socjalno-bytowych i zapotrzebowania na wodę dla 

celów socjalno-bytowych 

III.7. Układ dróg i placów technologicznych    

III.7.1 Wjazd na teren Zakładu 

Wjazd na teren Zakładu, odbywać się będzie poprzez istniejącą bramę wjazdową, 

III.7.2 Układ komunikacyjny  

Dojazd do terenu projektowanej inwestycji odbywać się będzie w identyczny sposób, co w chwili 

obecnej. W chwili obecnej dojazd do Istniejącego Zakładu odbywa się poprzez zjazd z drogi 
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gminnej. Ruch samochodów ciężarowych odbywać się będzie w niezmieniony sposób – nie 

ulegnie zmianie liczba pojazdów, a tym samym natężenie ruchu. W związku z tym nie są 

wymagane odrębne uzgodnienia z zarządcą drogi. Dojazd do samej niecki kwatery, odbywać się 

będzie poprzez teren utwardzony. 

III.7.3 Parkingi  

Nie dotyczy. Zatrudnienie pracowników nie zwiększy się w stosunku do osób pracujących na 

obecnym Zakładzie. Parkingi znajdują się na terenie obecnego Zakładu. 

III.7.4 Wykonanie utwardzeń  

W ramach opracowania, zostanie wykonane utwardzenie terenu - droga technologiczna. 

III.7.5 Ogrodzenie, bramy, furtki 

W ramach planowanej inwestycji, nie przewiduje się wykonywania ogrodzenia terenu. 

Przedmiotowe kwatery, znajdują się na terenie Zakładu, który posiada ogrodzenie terenu. 

III.8. Infrastruktura techniczna     

W skład projektowanej infrastruktury wchodzą: 

➢ instalacja odciekowa – ujęcie odcieków z kwater składowiska odpadów (drenaż, kolektor 

główny, przepompownie odcieków); 

➢ instalacja elektryczna – zasilanie przepompowni  

 

III.9. Zieleń      

W ramach planowanej inwestycji, nie zostanie wykonana dodatkowa zieleń izolacyjna. 

III.10. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków  

Na terenie przewidzianym pod inwestycję, nie znajdują się żadne obiekty dziedzictwa 

kulturowego i zabytków. 

 

III.11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenie 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.   

Nie dotyczy. 

III.12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.   

Przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników obiektu 

(przedmiotowego przedsięwzięcia) dokonano na podstawie następujących przepisów: 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186); 

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zmianami); 

➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 

zmianami); 
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➢ Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 

późn. zmianami); 

➢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013 r., poz. 21). 

 

Analizując wymagania zawarte w ww. przepisach oraz zgodnie z art 34 ust. 3 pkt.5 i w związku z 

art 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu 

(planowanej inwestycji) będzie mieścił się w całości na działkach, na których został on 

zaprojektowany i do których Inwestor posiada tytuł prawny. 

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kwater Kn3 I Kn4 składowiska odpadów 

niebezpiecznych, został opracowany raport o odziaływaniu inwestycji na środowisko. Raport 

został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim. Po pozytywnym zaopiniowaniu Raportu, została wydana decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach nr WZŚ.4260.37.2017.AJ z dnia 06.06.2018r. 

Zakres oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska naturalnego nie 

będzie powodować uciążliwości poza terenem planowanej inwestycji, do której Inwestor posiada 

tytuł prawny. 

Ponadto biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania terenów znajdujących się  

w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji stwierdza się, że rozwiązania 

zaproponowane do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego,  

w dostatecznym stopniu zapewniają ochronę osób trzecich.   

 

III.13. Projekt technologiczny   

III.13. 1 Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi    

W ramach planowanej inwestycji powstanie kwatera Kn3 i Kn4 składowiska odpadów 

niebezpiecznych. Parametry techniczne kwatery składowiska:  

Zaprojektowana kwatera Kn3, posiadać będzie następujące wartości charakterystyczne  

✓ powierzchnia całkowita kwatery Kn3: 2 500 m²; 

✓ pojemność całkowita 9 000 m³; 

✓ nachylenie skarp: 1:2 skarpa północna, południowa, wschodnia, zachodnia; 

✓ maksymalna rzędna deponowania odpadów: 84,70 m n.p.m 

✓ rzędne wyniesienia korony: 79,70-82,50 m n.p.m. 

✓ rzędne dna kwatery: 76,50-76,70 m n.p.m; 

✓ rzędne skarp: 81,50-82,50 m n.p.m. – skarpa północna, 79,70-81,75 m n.p.m. – skarpa 

południowa, 79,70-81,50 m.n.p.m. – skarpa wschodnia, 81,75-82,50 m n.p.m. – skarpa 

zachodnia; 

Zaprojektowana kwatera Kn4, posiadać będzie następujące wartości charakterystyczne  

✓ powierzchnia całkowita kwatery Kn4: 2 500 m²; 

✓ pojemność całkowita 9 000 m³; 

✓ nachylenie skarp: 1:2 skarpa północna, południowa, wschodnia, zachodnia; 
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✓ rzędne wyniesienia korony: 79,00-81,75 m n.p.m. 

✓ maksymalna rzędna deponowania odpadów: 84,00 m n.p.m 

✓ rzędne dna kwatery: 75,50-75,70m n.p.m; 

✓ rzędne skarp: 79,70-81,75m n.p.m. – skarpa północna, 79,00-81,00 m n.p.m. – skarpa 

południowa, 79,00-79,70m.n.p.m. – skarpa wschodnia, 81,00-81,75 m n.p.m. – skarpa 

zachodnia; 

Każda dostawa odpadów przeznaczonych do składowania podlega kontroli przez obsługę 

obiektu, polegającej na ustaleniu ilości przyjmowanych odpadów oraz sprawdzeniu zgodności 

przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu. W tym celu każdy 

samochód dostarczający odpady, będzie wjeżdżał na wagę najazdową, która posiadać będzie 

system pomiarowy, zintegrowany z programem pomiarowym zlokalizowanym w dyspozytorni. 

Przyjęcie odpadów odbywa się wg następującej procedury: 

✓ wjazd na wagę i ważenie, 

✓ sprawdzenie i weryfikacja odpadów z informacjami zawartymi w dokumentach 

ewidencyjnych,  

✓ skierowanie pojazdu do miejsca rozładunku, 

✓ wyładunek odpadów i powtórne ważenie pojazdu. 

Z pierwszych dowożonych odpadów usypana zostanie warstwa ochronna o miąższości min. 1,0 

m zabezpieczająca system ujmowania odcieków, uszczelnienie oraz warstwę filtracyjną przed 

uszkodzeniem w wyniku działania ładowarki lub spycharki. Warstwa ochronna umożliwi również 

przechwycenie nadmiernych ilości odpadów mogących wystąpić podczas obfitych opadów 

atmosferycznych, dzięki czemu uniknie się wystąpienia gwałtownych ilości odcieków. Podłoże 

ochronne powinno być usypywane z co najmniej 3 warstw, przy czym pierwsza warstwa 

zagęszczonych odpadów powinna mieć miąższość 0,3 m (0,5 m luźnego materiału).  

Następne warstwy odpadów formowane powinny być w taki sposób, by wyrównać zagłębienia w 

misie składowiska wynikające z jej budowy, przez co uzyskuje się równą powierzchnię, dzięki 

czemu następuje równomierny odbiór opadów atmosferycznych, co uniemożliwia powstawanie 

nagłych spływów wody w zagłębieniach składowiska. Składowanie odpadów, w drugiej warstwie 

należy rozpocząć od najniższego punktu dna kwatery, zagęszczając odpady warstwami. 

Przewiduje się składowanie podpoziomowo-nadpoziomowe odpadów. Pierwsza warstwa 

podpoziomowa będzie charakteryzowała się zróżnicowaną miąższością. Odpady układane będą 

warstwami o miąższości 1,0 m i przykrywane będą 0,2 m warstwą przesypki z gruntu 

mineralnego, innego materiału inertnego lub odpadów dopuszczonych do stosowania jako 

przesypki. 

Eksploatacja kwater na odpady niebezpieczne zależy w głównej mierze od rodzajów odpadów, 

jakie będą w nich składowane. Podstawową zasadą przy układaniu odpadów wewnątrz kwater, 

jest uniknięcie mieszania się poszczególnych rodzajów odpadów, wymaga to podzielenia 

powierzchni kwatery na części, które zapełniane będą różnego rodzaju odpadami.  

Odpady będą układane warstwami do osiągnięcia poziomu 84,70 m n.p.m. w przypadku kwatery 

Kn3 i 84,00 m n.p.m. w przypadku kwatery Kn4 (poziom półki składowiskowej).  

Kwatera, na której deponowane będą odpady, posiada podwójny system uszczelnienia dna oraz 

skarp kwatery. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, 

które posiadają współczynnik filtracji k < 1x10-9 m/s. 



PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy składowiska odpadów niebezpiecznych na działce  83/4 i 83/6 obręb 07 Chróścik przy ul. 

Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Rozdział I – Projekt Zagospodarowania Terenu  
 

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD min. gładka w dnie oraz obustronnie fakturowana na 

skarpach. Po rozłożeniu folii, projektuje się zabezpieczenie folii poprzez nałożenie geowłókniny.  

Na geowłókninę zostanie rozłożona warstwa drenażowo – ochronna o wartości współczynnika 

filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości nie mniejszej niż 0,5 m, piasek. 

W ramach budowy kwatery, przewiduje się wykonanie systemu ujęcia wód odciekowych, który 

docelowo odprowadzać będzie odcieki do istniejącego zbiornika na odcieki.  

Zaprojektowany system ujęcia odcieków, składać się będzie z drenażu przechwytującego odcieki 

w niecce kwater. Drenaż zostaną podłączony do głównego kolektora, który zostanie połączony z 

przepompownią odcieków P1. Odcieki pompowane będą do istniejącego zbiornika na odcieki, 

skąd za pomocą istniejącej wewnątrzzakładowej kanalizacji, odcieki transportowane będą do 

oczyszczalni ścieków.  

 

III.14. Wymagania, o których mowa w art5. Ust. 1 prawo budowalne   

a) Nośność i stateczność konstrukcji – Warunki stateczności oraz nośności dla kwater 

składowiska odpadów związane są zazwyczaj z właściwą eksploatacją kwatery -  

sposobem deponowania odpadów, odpowiednią eksploatacją kwatery oraz pracy sprzętu 

poruszającego się na wierzchowinie kwatery.  

W celu zagwarantowania stateczności skarp, tworzonych z odpadów, konieczna jest 

właściwa eksploatacja – nachylenia min. 1:2 wraz z sukcesywnym zagęszczeniem 

zdeponowanych odpadów. 

b) Bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe, użytkowania – Obiekt zaprojektowano zgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej pod względem 

bezpieczeństw konstrukcji dostosowując drogi oraz kwaterę do poruszających się po nim 

pojazdów oraz prowadzonych procesów technologicznych. 

Obiekt posiada odpowiednie zabezpieczenia ppoż., które są zgodne z odpowiednimi 

wytycznymi i normami. 

c) Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska –  

W związku z zastosowaniem szczelnych materiałów nie ma możliwości przedostawania 

się odpadów/odcieków do środowiska naturalnego. Teren planowanej inwestycji jest 

ogrodzony, zaś istniejący sposób zagospodarowania terenu i brak roślinności 

zwiększającej atrakcyjność terenu dla zwierząt powodują znaczne ograniczenie wpływu 

planowanej inwestycji na zwierzęta. Wizja lokalna nie wykazała bytności roślinności ani 

zwierząt podlegających ochronie. Obszar inwestycji nie koliduje z obszarami objętymi 

programem Natura 2000. 

Przeznaczenie planowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia dla ludzi i mienia, zaś jej 

przebieg nie koliduje z istniejącym mieniem. 

Procesy technologiczne przewidziane do stosowanie w ramach planowanej inwestycji nie 

stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

d) Ochrony przed hałasem i drganiami – Źródłem hałasu planowanej inwestycji będzie ruch 

pojazdów ciężarowych oraz  sprzęt pracujący na kwatery. Zgodnie z zapisami zawartymi 

w Raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko, obliczony zasięg poziomu hałasu 

wskazuje, iż w wyniku funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia przy 
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uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania istniejących obiektów i urządzeń nie będzie 

dochodzić do sytuacji niedotrzymania standardów jakości środowiska pod względem 

uciążliwości akustycznej. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, ustalone dla pory 

dziennej i nocnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 112), nie zostaną przekroczone na granicy terenów 

chronionych akustycznie. 

e) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania 

energii. Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. 

f) Zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb  

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników –  

Sposób zaopatrzania w energię elektryczną, został zaprezentowany w opracowaniu 

branży elektrycznej. 

g) Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów  - rozwiązania projektowe zawarto  punkcie 

III niniejszego projektu. 

III.15. Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz bhp i higieniczno-sanitarne.  

III.15.1 Podstawa opracowania  

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie następujących aktów prawnych oraz innych 

dokumentów i opracowań dotyczących rozbudowy obiektu: 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( J.t.: Dz. U. 2015. 

Poz. 1422 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

2009.124.1030); 

4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2015 poz. 2117), 

5. PN-B-02857 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 

III.15.2 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

W ramach planowanej inwestycji, zostanie wybudowana kwatera o powierzchni czynnej  

ok. 5 000 m² , przy maksymalnej wysokości deponowania odpadów: Kn3 – 84,70 m.n.p.m, Kn4 – 

84,00 m n.p.m. 
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III.15.3 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 

zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych. 

W ramach eksploatacji kwatery, przewiduje się deponowanie części odpadów, które klasyfikuje 

się jako palne. W myśl zapisów operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony 

przeciwpożarowej dla instalacji składowania odpadów niebezpiecznych w tym odpadów 

zwierających azbest oraz do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (mgr inż. 

poż. Mariusz Plak, maj 2019r), z uwagi na technologię składowania, która przewiduje 

różnorodność składu, wysoki stopień zawilgocenia oraz opracowania branżowe, przyjęto, że 

gęstość obciążenia ogniowego nie będzie przekraczać 500 MJ/m². 

Przewiduje się składowanie podpoziomowo-nadpoziomowe odpadów. Pierwsza warstwa 

podpoziomowa będzie charakteryzowała się zróżnicowaną miąższością. Odpady układane będą 

warstwami o miąższości 1,0 m i przykrywane będą 0,2 m warstwą przesypki z gruntu 

mineralnego, innego materiału inertnego lub odpadów dopuszczonych do stosowania jako 

przesypki. 

III.15.4 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji   

Składowisko odpadów klasyfikuje się do kategorii produkcyjno-magazynowej PM.  

W ramach budowy planowanej kwatery składowiska odpadów, przewiduje się pracę 

następujących pracowników: 

a) osoby dokonującej ważenia przyjmowanych odpadów; 

b) osoby dokonującej kompaktowania odpadów 

Nie przewiduje się zatrudnienia nowych pracowników. Osoby pracujące na planowanym 

Zakładzie, będą pracownikami Zakładu Inwestora, który znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie nowej lokalizacji. 

Dla potrzeb pracowników będzie funkcjonowało istniejące zaplecze higieniczno–sanitarne (nie 

powstaną nowe obiekty dla zaspokojenia potrzeb socjalnych i bytowych). Pracownicy obsługujący 

kwatery i sprzęt pracujący w jej obrębie korzystać będą z istniejącego w ramach Składowiska 

zaplecza socjalnego, które spełnia wymogi higieniczno-sanitarne. Nie przewiduje się wzrostu 

zatrudnienia w związku z eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z tym nie 

przewiduje się także wzrostu ilości ścieków socjalno-bytowych i zapotrzebowania na wodę dla 

celów socjalno-bytowych 

III.15.5 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

W ramach eksploatacji kwatery, przewiduje się deponowanie odpadów, które klasyfikuje się jako 

palne. W myśl zapisów operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony 

przeciwpożarowej dla instalacji składowania odpadów niebezpiecznych w tym odpadów 

zwierających azbest oraz do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (mgr inż. 

poż. Mariusz Plak, maj 2019r)., z uwagi na technologię składowania, która przewiduje 

różnorodność składu, wysoki stopień zawilgocenia oraz opracowania branżowe, przyjęto, że 

gęstość obciążenia ogniowego nie będzie przekraczać 500 MJ/m². 
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III.15.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych  

Z uwagi na deponowanie odpadów, pozbawionych frakcji materiałowych, biodegradowalnych 

oraz jakichkolwiek substancji mogących tworzyć atmosfery wybuchowe, pomieszczeń oraz stref 

zagrożenia wybuchem nie wyznacza się. 

III.15.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych   

 

Nie dotyczy  

III.15.8 Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Projektowane kwatery, stanowić będą jedną strefę pożarową.  

III.15.9 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów 

sąsiadujących 

Miejscowość  Chróścik 

Nr działek, na których znajdować się będzie przedmiotowa inwestycja: 83/4, 83/6 

Gmina   m. Gorzów Wielkopolski 

Powiat   Gorzów Wielkopolski 

Województwo  Lubuskie  

Projektowane kwatery składowiska odpadów, zlokalizowane są w największym zbliżeniu od 

granicy działki o ok. 90m. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, stanowić będzie istniejący zbiornik na wodę do celów 

przeciwpożarowych o pojemności użytkowej V = 1800m³. Zbiornik został zlokalizowany na północ 

od planowanych kwater, gdzie odległość mierzona od zbiornika do środka kwater Kn3 i Kn4, 

wynosi ok. 125m.  

Pojemność zbiornika V= 1800 m³, umożliwia użycie wody w ilości 60l/s, co pozwala na gaszenie 

ewentualnego pożaru w czasie ponad 8h.  

Odległość od najbliższego budynku wynosi ponad 100m. 

III.15.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

Kwatera składowania odpadów nie jest przeznaczona na pobyt ludzi i nie stanowi pomieszczenia 

pracy.  

III.15.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  

a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej  

i piorunochronnej. 

Nie dotyczy 

III.15.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową 

charakterystyką tych urządzeń. 
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Nie dotyczy 

III.15.13 Wyposażenie w gaśnice 

Nie dotyczy 

III.15.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę 

do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla zakresu objętego inwestycją  

(tj. gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, powierzchnia kwatery > 5000 m²), służąca do 

zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi 30 dm3/s. Zabezpieczenie p.poż. stanowić będzie 

istniejący zbiornik p.poż. o pojemności użytkowej 1800 m³. Możliwość poboru wody ze zbiornika 

w czasie trwania akcji pożarniczej, będzie wynosić ok. 8h, przy poborze 60 dm3/s. Odległość 

zbiornika, do centralnego punktu kwater Kn3 i Kn4, wynosi ok. 125m. 

III.15.15 Warunki higieniczno-sanitarne  

W ramach budowy planowanej kwatery składowiska odpadów, przewiduje się pracę 

następujących pracowników: 

a) osoby dokonującej ważenia przyjmowanych odpadów; 

b) osoby dokonującej kompaktowania odpadów 

Nie przewiduje się zatrudnienia nowych pracowników. Osoby pracujące na planowanym 

Zakładzie, będą pracownikami Zakładu Inwestora, który znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie nowej lokalizacji. 

Dla potrzeb pracowników będzie funkcjonowało istniejące zaplecze higieniczno–sanitarne (nie 

powstaną nowe obiekty dla zaspokojenia potrzeb socjalnych i bytowych). Pracownicy obsługujący 

kwatery i sprzęt pracujący w jej obrębie korzystać będą z istniejącego w ramach Składowiska 

zaplecza socjalnego, które spełnia wymogi higieniczno-sanitarne. Nie przewiduje się wzrostu 

zatrudnienia w związku z eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z tym nie 

przewiduje się także wzrostu ilości ścieków socjalno-bytowych i zapotrzebowania na wodę dla 

celów socjalno-bytowych 

IV. TECHNOLOGIA WYKONANIA KWATERY 

Kwatera Kn3 i Kn4 składowiska opadów  

• Wykonanie wykopów pod kwaterę  

• Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery – sztuczna bariera geologiczna gr. 0,5 m                            

o współczynniku filtracji <1x10-9m/s; 

• Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folią PEHD  

• Ułożenie geowłókniny  

• Wykonanie systemu ujęcia odcieków   

• Wykonanie warstwy drenażowo-ochronnej gr. 0,5 m o współczynniku filtracji  

k > 1x104m/s; 

• Wykonanie warstwy drenażowej Ż 16/32 mm, 8/16 mm 
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• Wykonanie drogi technologicznej  

• Wykonanie rowu  

• Wykonanie instalacji odciekowej, odprowadzającej odcieki z kwatery do istniejącego 

zbiornika na odcieki 

• Likwidacja istniejącego, utwardzonego placu wraz z kanalizacją odciekową kd 150 

• Likwidacja istniejącego zbiornika wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową kd 1800 

(500) 

 

V. WYTYCZNE DO REALIZACJI 

✓ Roboty prowadzić zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania  

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.  

✓ Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne. 

Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami 

podziemnymi jak kable energetyczne, telefoniczne, sieć wodociągowa, gazowa oraz 

kanalizacja deszczowa. Prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy 

prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujących dane 

urządzenia. 

✓ Wzmocnić nadzór nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych. 

✓ Rury układać zgodnie z instrukcją producenta. 

✓ Ściany pionowe wykopów o głębokości przekraczającej 1,0 m należy umocnić na całej 

wysokości.  

✓ Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych, a w nocy dodatkowo 

oświetlić. Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad 

wykopami. 

✓ Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną – powykonawczą. 

✓ Należy bezwzględnie zachować warunek warstwowego zasypywania rurociągów  

z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy.  

✓ W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

✓ Roboty ziemne w pobliżu gazociągów należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego oraz zabezpieczyć sieć przed jej uszkodzeniem. 

✓ Przebieg kabli energetycznych potwierdzić wykopami próbnymi. 
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VI. UWAGI KOŃCOWE 

Wykonanie robót należy zlecić firmie uprawnionej firmie. 

Całość robót budowlano-montażowych wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru – część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Wykopy dokładnie oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych  

a w godzinach nocnych ustawić lampy ostrzegawcze. 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących naniesionych na 

plany sytuacyjne, względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje 

lub uszkodzenia. Zabrania się stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich aprobat 

technicznych;  

Wszystkie rurociągi układać zgodnie z instrukcją montażu producentów rur. 

Wszystkie sieci zewnętrzne oraz studnie należy wykonać w bardzo dużej dbałości  

o szczelność instalacji z uwagi na trudne warunki gruntowe. 

Wymienione lub przyjęte w projekcie materiały i urządzenia podano przykładowo, mogą ulec 

zmianie na podobne innych producentów nie gorsze.          

 

Opracowała: 

mgr inż. arch. Barbara Rachwalska  
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mgr inż. Mariusz Gosz 

 


