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I. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

I.1. Opis ogólny 

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 

I.3. Obiekty projektowane  

I.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; 
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✓ 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 

(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; 

I.3.1.1 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. 

I.3.1.2 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). 
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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.  

Zastosowana geomembrana powinna posiadać następujące parametry: 

➢ geomembrana z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD o gr. min. 2mm i podwyższonej 

wytrzymałości, 

➢ rodzaj powierzchni: fakturowana obustronnie. 

➢ Wytrzymałość przy granicy plastyczności wzdłuż [MPa]    ≥ 24 

➢ Wytrzymałość przy granicy plastyczności w poprzek [MPa]   ≥ 23 

➢ Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż [%]   ≥ 10 

➢ Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek [%]   ≥ 10 

➢ Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż [MPa]     ≥ 30 

➢ Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek [MPa]     ≥ 30 

➢ Wydłużenie względne wzdłuż [%]      ≥ 700 

➢ Wydłużenie względne w poprzek [%]     ≥ 700 

➢ odporność na przebicie statyczne [kN]     ≥  5  

Do zabezpieczenia folii PEHD w dnie, przewiduje się zastosowanie geowłókniny  

PP, min. 400 g/m², która charakteryzować się będzie następującymi parametrami: 

➢ Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż [kN/m]     ≥ 26 

➢ Wytrzymałość na rozciąganie w szerz  [kN/m]     ≥ 38 

➢ Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż [%]     ≥ 80 

➢ Wydłużenie przy zerwaniu w wszerz [%]     ≥ 75 

➢ Odporność na przebicie dynamiczne [mm]     ≥  10  

➢ Odporność na przebicie statyczne [kN]     ≥  5  

 

Do zabezpieczenia folii na skarpach, należy zastosować geowłókninę PP, min. 800 g/m², która 

charakteryzować się będzie następującymi parametrami:  

➢ Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż [kN/m]     ≥ 52 

➢ Wytrzymałość na rozciąganie w szerz  [kN/m]     ≥ 58 

➢ Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż [%]     > 50 

➢ Wydłużenie przy zerwaniu w wszerz [%]     > 50 

➢ Wytrzymałość na przebicie statyczne CBR  [kN]    ≥  8,8  

 

 

 



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

Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Rozdział I  
Strona 6 z 12 

 

I.3.1.3 Drenaż odcieków  

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

Ø 250 mm SN 8, perforowanych na całym obwodzie.  

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.  
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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, 

✓ 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. 
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Schemat zastosowanej przepompowni P 
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Rycina nr 1 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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I.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 

Rzędne oraz spadki niwelety drogi, zostały dopasowane do rzędnych wynikowych katery, 

określonych w decyzji środowiskowej. 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. 

I.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. 

I.3.4. Wartości charakterystyczne  

KWATERA 

wykopy kwatera + droga + rów + kolektor odcieków+ studnie                3 389 m3 

nasypy – droga, kwatera, teren przyległy, rów                5 909  m3 

dno kwatery 

0,5m w. gliny w dnie                  991,00  m3 

0,5m w .piasku w dnie                   991,00  m3 

folia gładka w dnie                1 507,00 m2 

folia fakturowana w dnie    475,00  m2 

geowłóknina w dnie                1 982,00  m2 

drenaż perf. 250 mm                     98,00 m 

drenaż pełny 250 mm                    31,00  m 

drenaż pełny 300 mm 71,00 m 

studnia rewizyjna S1, śr. 1000mm, h= 4,30 m                         1  kpl. 

studnia rewizyjna S2, śr. 1000mm, h= 4,00 m                         1  kpl. 

studnia rewizyjna S3, śr. 1000mm, h= 3,90 m                         1  kpl. 

studnia rewizyjna Z1, śr. 1000mm, h= 4,30 m                         1  kpl. 

studnia rewizyjna Z2, śr. 1000mm, h= 4,00 m                         1  kpl. 
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studnia rewizyjna Z3, śr. 1000mm, h= 4,25 m                         1  kpl. 

Przepompownia, śr. 1200mm, h= 5,30 m                         1  kpl. 

żwir 16/32 mm                    19,0 m3 

żwir 8/16 mm                    26,0 m3 

skarpy kwatery 

0,5m warstwa gliny+ grobla + 0,5m krawędzi skarpy                 1800 ,0 m3 

0,5m warstwa piasku +grobla                  1730,0 m3 

folia fakturowana na skarpach wraz z zakotwienie + grobla + 2,0m w dnie                 4635,0 m2 

geowłóknina na skarpach wraz z zakotwienie + grobla                 4160,0 m2 

obsiew skarp i półek mieszankami traw - tylko skarpy nieuszczelnione + tereny otaczające+ 
skarpy rowu                 13201  m2 

droga technologiczna + plac  

płyty drogowe 150x300x15                    210  szt. 

płyty drogowe 100x300x15                    74 szt. 

uzupełnienie betonem                    173  m2 

kruszywo łamane 0/31,5                    343  m3 

kruszywo łamane 0/63                    543  m3 

rów opaskowy 

humus                     23 m3 

Powierzchnia obsiania mieszanką traw                     222  m2 

 

II. 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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III. 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.          

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Mariusz Gosz 

 


