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1. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Zakładem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim, ul. Cmentarna 5, a Pracownią Analiz 

Środowiskowych Sozolog z siedzibą w Opolu, ul. Kościuszki 33/10, dotycząca wykonania 

dokumentacji projektowej rekultywacji i zagospodarowania składowiska odpadów  

w Kosorowicach, Gmina Tarnów Opolski. 

 
 
2. Cel i zakres opracowania 

 
Zasadniczym celem dokumentacji jest opracowanie sposobu zamknięcia składowiska 

poprzez wykonanie rekultywacji w kierunku rolnym; jako podstawową formę 

przyjmuje się tu stworzenie zadrzewienia śródpolnego. 

W zakres opracowania wchodzą następujące zagadnienia: 

• połoŜenie, lokalizacja i morfologia wysypiska, warunki klimatyczne, gruntowo-wodne, 

hydrogeologiczne, 

• aktualny stan i sposób zagospodarowania terenu w obszarze składowiska, 

• pomiary geodezyjne 

• analiza emisji biogazu ze studni odgazowania 

• dokumentacja projektowa (etapy rekultywacji technicznej i biologicznej) 

• zalecenia i wnioski 

• zestawienie przedmiaru robót 

• kosztorys inwestorski 

Projekt obejmuje obszar działek nr 968/2, 969/2 970/2, 971/2, 972/2, 974/3, 975,5 k.m. 7 

obręb Kosorowice, Gmina Tarnów Opolski o powierzchni 4,6456 ha w tym: 

• kwatera z odpadami, pow. 1,3050 ha,  

• droga technologiczna istniejąca, pow. 0,0390 ha, 

• pas istniejącej zieleni (zadrzewienia i zakrzewienia wyrosłe w wyniku nasadzeń  

i sukcesji), pow. 1,0980 ha, 

• teren pozostały, pow. 0,8970 ha, 

• droga technologiczna istniejąca (poza ogrodzeniem), pow. 0,0014 ha,  

• pas ochronny utworzony z zieleni krzewiastej (poza ogrodzeniem), pow. 1,2926 ha, 
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Realizując zakres przedmiotowego opracowania wykonano prace terenowe i studialne. 

W ramach przeprowadzonych prac uwzględniono obowiązujące normatywy. 

Akty prawne podstawowe: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008  

Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 

156, poz. 1118), 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 

2004 Nr 121, poz. 1266), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. Nr. 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami). 

 

Akty prawne wykonawcze: 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku  

lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006  

Nr 49, poz. 356), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, 

czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. 

U. 2002 Nr 220, poz. 1858), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 

i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. (Dz. U. 2002 Nr 165, 

poz.1359). 
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Materiały pomocnicze 

• Decyzja Naczelnika gminy Tarnów Opolski Nr UAN-8381/I/90/1 z dnia 9 kwietnia 

1990r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę gminnego wysypiska stałych 

odpadów komunalnych i drogi dojazdowej oraz zbiornika na odcieki. 

• Decyzja Wojewody Opolskiego Nr OŚ.III.8660/E/10/90 z dnia 6 września 1990r. 

uzgadniające rozwiązania projektowe na etapie projektu technicznego. 

• Decyzja Wojewody Opolskiego Nr G/IV.6014-2/92 z dnia 9 października 1992r. 

ustalająca kierunki zagospodarowania  gruntów podlegających rekultywacji. 

• Decyzja Wojewody Opolskiego Nr G/IV-6014-2/92 z dnia 28 października 1992r. 

zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod składowisko. 

• Decyzja Urzędy Rejonowego w Opolu Nr NB.IV-7355/11/4/92/93 z dnia 16 marca 

1993r. udzielająca pozwolenia na uŜytkowanie składowiska. 

• Decyzja Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-4/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. 

zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne w Kosorowicach, gmina Tarnów Opolski. 

• Decyzja Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-5/03 z dnia 23 lipca 2003r. 

zmieniająca decyzję Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-4/03 z dnia 14 kwietnia 

2003r. zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne w Kosorowicach, gmina Tarnów Opolski. 

• Decyzja Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-8/03 z dnia 9 marca 2004r. 

zmieniająca decyzję Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-4/03 z dnia 14 kwietnia 

2003r. wraz ze zmianą nr OŚ.DLP.7630-5/03 z dnia 23 lipca 2003r. zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne  

w Kosorowicach, gmina Tarnów Opolski. 

• Decyzja Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-8/03 z dnia 6 października 2005r. 

2003r. zmieniająca decyzję Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-4/03 z dnia 14 

kwietnia 2003r. wraz ze zmianą nr OŚ.DLP.7630-5/03 z dnia 23 lipca 2003r. jak 

równieŜ z dnia 09.03.2004r. NR OŚ.DLP.7630-8/03 zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne  

w Kosorowicach, gmina Tarnów Opolski. 
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• Projekt technologiczny wysypiska odpadów stałych komunalnych w Kosorowicach 

gm. Tarnów Opolski autor Tadeusz Lis, Opole wrzesień 1989. 

• Przebieg i zagospodarowanie strefy ochronnej wysypiska odpadów stałych  

w Kosorowicach gm. Tarnów Opolski. Autor Józef Kowalczyk, Opole 1989r. 

• Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kosorowicach. 

Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR s.c. J.Cieciński, A. Posacki, Opole 2002. 

• Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Kosorowicach. Zakład 

Wykonywania Pomiarów EMITOR s.c. J.Cieciński, A. Posacki, Opole 2002. 

• Ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń słuŜących ochronie środowiska na 

terenie składowiska odpadów komunalnych stałych w Kosorowicach gmina Tarnów 

Opolski Raport nr 018/575/08, Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR s.c. 

J.Cieciński, A. Posacki, Opole, grudzień 2008. 

• Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Kosorowicach, gmina Tarnów 

Opolski, Raport za 2008r. Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR s.c. 

J.Cieciński, A. Posacki. Opole, 2008. 
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3. Charakterystyka składowiska wraz z terenem przyległym 

3.1. PołoŜenie i lokalizacja składowiska 

Zgodnie z istniejącym układem granic administracyjnych składowisko odpadów 

połoŜone jest w Powiecie Opolskim, gminie Tarnów Opolski obrębie wsi Kosorowice,  

w odległości ok. 30 km na południowy - wschód od Opola. Bezpośrednie otoczenie terenu 

składowiska (od północy, zachodu i południa) stanowią tereny kompleksu leśnego 

zarządzanego przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, natomiast od strony wschodniej 

obiekt graniczy w gruntami uŜytkowanymi rolniczo. NajbliŜsza miejscowość 

zlokalizowana w pobliŜu składowiska to: Kosorowice (ok. 500 m) na północ. W pobliŜu 

rejonu składowiska przebiega droga relacji Kosorowice-Kamień Śląski. 

Geograficznie obszar ten leŜy na granicy WyŜyny i Niziny Śląskiej. Teren 

składowiska jest fragmentem WyŜyny Śląskiej, gdzie monoklinalny charakter budowy 

geologicznej podłoŜa sprawił, Ŝe teren jest łagodnie pochylony na kierunku północno - 

zachodnim.  

 

3.2.Charkterystyka fizjograficzna 

Walory krajobrazowe 

Opisywany obszar nie posiada znaczących walorów krajobrazowych i widokowych.  

Zrekultywowane składowisko będzie dobrze komponowało się z otaczającym 

drzewostanem leśnym pełniąc funkcje ochronną dla istniejącej ściany lasu. Ochrona ta 

będzie polegała na ukształtowaniu zadrzewienia w postaci stopniowego (schodkowego) 

układu warstw roślinności od niskich krzewów po duŜe drzewa. 

 

Geomorfologia 

Morfologia terenu ukształtowana została pod wpływem epoki lodowcowej oraz 

okresu polodowcowego. Piaski i Ŝwiry pochodzące z tego okresu występują na całym 

obszarze w cieńszej lub grubszej warstwie. Na omawianym terenie występują niewielkie 

deniwelacje, obniŜenie terenu na rzędnych w granicach 171,63 m n.p.m. (strona 

południowa składowiska) do 169,44 m n.p.m. (strona północna). W sąsiedztwie 

składowiska, od strony wschodniej przebiega pasmo niewielkich wzniesień przechodzące  



PPRROOJJEEKK TT  RREEKK UULL TTYYWWAACCJJII   II   ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNII AA  SSKK ŁŁ AADDOOWWII SSKK AA  OODDPPAADDÓÓWW  KK OOMM UUNNAALL NNYYCCHH    
WW  KK OOSSOORROOWWII CCAACCHH  GGMM II NNAA  TTAARRNNÓÓWW  OOPPOOLL SSKK II   

 

 
Pracownia Analiz Środowiskowych Sozolog, ul. Kościuszki 33/10, 45-063 Opole 8 
 

w kierunku na SE we wzgórza Gogolińskie. Pasmem tym przebiega dział wodny oraz 

wychodnie eksploatowanych w pobliskich kopalniach wapieni.  

 

3.3. Warunki klimatyczne 

Składowisko w Kosorowicach połoŜone jest na obszarze naleŜącym  

do najcieplejszych dzielnic klimatycznych kraju. Charakteryzuje się ona krótkimi  

i łagodnymi zimami, średnią roczną temperaturą powietrza ok. 8,2 °C, średnimi rocznymi 

sumami opadów w granicach 600 - 800 mm oraz z reguły słabymi wiatrami. Na podstawie 

analizy materiałów stwierdzono, Ŝe najniŜsze opady występują w październiku (około 18 

mmH2O/m2), natomiast najwyŜsze w miesiącach sierpniu i wrześniu (około 112 i 76).  

W skali wielolecia najmniejsze opady występują w miesiącach zimowych od stycznia  

do marca (średnio ok. 35 mm), a największe w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia 

(średnio ok. 80 mm). Średnia suma opadów z wielolecia wynosi około 630 mm. Klimat 

odznacza się stosunkowo łagodnymi i krótkimi zimami, trwającymi w przybliŜeniu 30 dni. 

Średnie wilgotności powietrza wahają się od 74 % do 86 %. Okresy mrozów nie trwają 

długo, zwykle kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku. Najzimniejszym miesiącem jest 

styczeń z temperaturą średnią -2,3°C. Najcieplejszy w roku jest lipiec, charakteryzujący się 

średnią temperaturą ok. +19°C. Warunki termiczne sprzyjają wegetacji roślin. 

Zachmurzenie średnie wynosi 5 stopni. Wieloletnie obserwacje wykazują, Ŝe tutejszy 

klimat ulega bardzo powolnej zmianie, stając się coraz bardziej kontynentalny. Porównując 

obserwacje prowadzone w ciągu 90 lat, stwierdzono opóźnianie początku i końca zimy, 

przy równoczesnym wcześniejszym rozpoczynaniu i późniejszym kończeniu się lata. 

Zamknięcie składowiska nie wpłynie negatywnie na zmiany klimatu. 

 

3.4.Warunki geologiczne i glebowe 

Rejon składowiska znajduje się w obszarze tzw. progu środkowotriasowego 

stanowiącego część opolskiego odcinka monokliny śląsko-krakowskiej. Dominującymi 

elementami budowy geologicznej są utwory środkowego triasu (dolnego wapienia 

muszlowego) oraz czwartorzędu. 
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PoniŜej przedstawiono schematyczny profil stratygraficzny w rejonie składowiska. 

 

Pobliskie złoŜe budują wapienie środkowego triasu piętra wapienia muszlowego są 

to wapienie warstw karchowickich i zalegających nad nimi warstw diploporowych, bez 

wyraźnie określonej granicy pomiędzy tymi poziomami. Spąg złoŜa przebiega zgodnie  

ze spągiem warstw karchowickich, jest on nieznacznie sfałdowany i zapada się  

pod niewielkim kątem (ok. 50) w kierunku NNE. MiąŜszość złoŜa waha się od 17,8 m  

w rejonie południowym do 57,9 m w rejonie północnym. Północna oraz zachodnia część 

złoŜa jest zdolomityzowana i lokalnie skrasowiała. Strop złoŜa przebiega w obrębie 

wapieni diploporowych po stropie wapieni litych i częściowo w rumoszu, obniŜając się 

w kierunku północnym pod niewielkim kątem. 

Warstwy terebratulowe zalegające w spągu złoŜa stanowią najstarsze utwory 

reprezentowane przez kompleks wapieni o charakterze łupkowo-falistym 

z przewarstwieniami ilasto - marglistymi. Czasami ławice wapieni zawierają zwiększoną 

ilość kwarcu (lekko piaszczyste). Wapienie te powstały z nagromadzenia m.in. terebratul  

i krynoidów. 

Warstwy karchowickie zalegają na warstwach terebraturowych. Stanowią gruboławicowy 

kompleks, Ŝółtych lub kremowych wapieni krystalicznych. Na nich zalegają warstwy 

diploporowe – czyste wapienie, które lokalnie uległy dolomityzacji.  

Czwartorzęd 

 

utwory gliniasto-piaszczyste, rumosz zagliniony 

 

 

 

Trias 

środkowy 

wapień muszlowy 

(środkowy) 

warstwy diploporowe 

 

wapień muszlowy 

(dolny) 

warstwy karchowickie 

warstwy terebratulowe 
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Czwartorzęd  przewaŜnie stanowi warstwa o miąŜszości ok. 4,5 m budowana utworami 

pochodzenia wodnolodowcowego o składzie piasków średnich, Ŝwirów, glin  

i zwietrzeliny triasowej z domieszką glin. 

 

Gleby 

W pobliŜu składowiska dominującym typem gleb są gleby brunatne właściwe 

wytworzone z utworów luźnych (piaski luźne i słabogliniaste). Są to gleby nie zasobne 

w próchnicę, o małej uŜyteczności rolniczej. Plonowanie na tych glebach zaleŜy przede 

wszystkim od ilości opadów (występuje tu gospodarka opadowo-retencyjna) oraz  

od kultury rolnej.  

 

 

 

Wycinek mapy glebowo-rolniczej dla gminy Tarnów Opolski miejscowości Kosorowice 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska znajdują się grunty orne naleŜące  

do klas bonitacyjnych: IVa, IVb, V i VI. PrzewaŜają grunty klasy V i VI. UŜytki zielone 
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klasy V i VI stanowią 2 % gleb uŜytkowanych rolniczo. Natomiast gleb pod lasami (4%) 

zalicza się do klasy IV.  

 

3.5.Warunki hydrologiczne 

Ze względu na lokalizację złoŜa pod względem hydrograficznym obszar ten naleŜy 

do dorzecza górnej Odry i jej drobnych, bezpośrednich dopływów. Zawiera się w zlewni 

rzeki Strugi. Rzeka Struga o długości ok. 7km bierze swój początek w miejscowości 

Kosorowice (do niej zrzucane są poprzez kanał „Widerówka” wody z Kopalni Wapienia 

Kamień Śląski). Rzeka ta stanowi bezpośredni dopływ Odry. Charakterystyczną cechą  

na tym obszarze stosunkowo mała liczba cieków oraz zbiorników powierzchniowych  

w rejonie wychodni wapieni triasowych, co świadczy o duŜych moŜliwościach 

infiltracyjnych bezpośredniej zlewni wyrobiska górniczego.  

Podstawowym, uŜytkowym poziomem wodonośnym na omawianym terenie są 

wody z utworów środkowego triasu, występujące w utworach dolnego i środkowego 

wapienia muszlowego. Poziom ten związany jest z wapieniami warstw karchowickich, 

terebratulowych i góraŜdŜańskich, oraz dolomitami warstw diploporowych. Granicę 

pionowego zasięgu głębokościowego stanowią niŜej leŜące warstwy terebratulowe  

o miąŜszości ok. 10m, podścielone zawodnionymi warstwami góraŜdŜańskimi 

zalegającymi na słaboprzepuszczalnych marglistych warstwach gogolińskich. Oddzielają 

one wodonośny poziom wapienia muszlowego od niŜej leŜącego poziomu wodonośnego 

retu. Zwierciadło wody zalega na głębokości ok. 2m ppt do około 11 m ppt.  

 

3.6. Świat roślinny i zwierzęcy 

Świat roślinny i zwierzęcy jest typowy dla opisywanego rejonu. Podlega  zmianom 

na skutek wielowiekowego zagospodarowania przez człowieka. Teren poza składowiskiem 

jest w przewaŜającej części niezalesiony, wykorzystywany jako pola uprawne i łąki (od 

wschodu). PrzewaŜają tu rośliny uprawne i segetalne dziko rosnące wśród upraw oraz 

nieliczne enklawy zbiorowisk murawowych. Obszary leśne zajmują stosunkowo duŜą 

powierzchnię, dominuje drzewostan mieszany z przewagą sosny zwyczajnej (Pinus 

sylvestris). Wśród gatunków rodzimych, a zwłaszcza zaliczanych do flory synantropijnej, 

dominują rośliny zbiorowisk łąkowych, licznie reprezentowane przez gatunki suchych 
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muraw. Jest to związane z wyjątkowo korzystnymi warunkami dla ich wegetacji tj. 

obecnością wapieni. W granicach projektowanej rekultywacji nie stwierdzono 

występowania stanowisk roślin naczyniowych objętych częściową ochroną gatunkową. 

Występujące na omawianym obszarze zwierzęta są typowymi i pospolitymi 

przedstawicielami fauny pól, łąk i lasów. NaleŜą do nich: lisy, sarny, dziki, zające, drobne 

gryzonie, kuropatwy, skowronki, itd. W rejonie kwatery na składowisku nie występują 

przedstawiciele fauny objęci ochroną. 

  

3.7. Stan prawny i status obiektu 

Składowisko zlokalizowane jest na działkach nr 968/2, 969/2 970/2, 971/2, 972/2, 

974/3, 975,5 k.m. 7 obręb Kosorowice, Gmina Tarnów Opolski o powierzchni 4,6456 ha. 

PowyŜsze działki utraciły charakter rolny wskutek przekształcenia w składowisko odpadów 

na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego G.IV-6014-2/92. Lokalizacja składowiska 

odpadów w miejscowości Kosorowice, na działkach nr 968/2, 969/2 970/2, 971/2, 972/2, 

974/3, 975,5 k.m. 7 obręb Kosorowice, Gmina Tarnów Opolski o została zaplanowana 

Uchwałą z dnia 6 grudnia 1990r. (Nr VI/42/90) Rady Gminy Tarnów Opolski.  

Wyłączeniu podlegały działki z k.m.7 o numerach: 

968/2 - pow.0,8640 ha, 

969/2 - pow. 0,2390 ha, 

970/2 - pow. 0,2390 ha,  

971/2 - pow. 0,3860 ha,  

972/2 - pow. 0,8606 ha,  

974/3 - pow. 0,4780 ha,  

975,5 - pow. 1,5790 ha 

o łącznej powierzchni 4,6456 ha. 

 

3.8. Kierunek zagospodarowania 

Zaproponowany w projekcie kierunek rekultywacji i zagospodarowania -  rolny  

w charakterze zadrzewienia śródpolnego i w części trwałego uŜytku zielonego wynika  

z przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych, wizji terenowej i warunków 

przyrodniczych występujących w pobliŜu składowiska, a takŜe zapisami decyzji Wojewody 

Opolskiego Nr G.IV.6014-2/92 z dnia 9 październik 1992r.  
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W powyŜszej decyzji określono przeprowadzenie pełnej rekultywacji do 2014r. 

 
ROZLICZENIE U śYTKÓW W DZIAŁKACH [ha] 
 

Nr działki Pow. dz. Pow. uŜytków Nr uŜytku Pow. uŜytku 

968/2 0,8640 0,8640 
Lz 
dr 

0,8570 
0,0070 

969/2 0,2390 0,2390 
Lz 
dr 
Ł 

0,1460 
0,0460 
0,0470 

970/2 0,2390 0,2390 
Lz 
Ł 

0,1550 
0,0840 

971/2 0,3860 0,3860 
Lz 
Ł 

0,3570 
0,0290 

972/2 0,8606 0,8606 Lz 0,8606 

974/3 0,4780 0,4780 Lz 0,4780 

975/5 1,5790 1,5790 Lz 1,5790 

Razem 4,6456 4,6456  4,6456 

 
 

 

3.9. Charakterystyka składowiska odpadów w Kosorowicach 

 

Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest  

na terenie działek nr 968/2, 969/2 970/2, 971/2, 972/2, 974/3, 975,5 k.m. 7 obręb 

Kosorowice, Gmina Tarnów Opolski. Teren składowiska stanowi własność gminy Tarnów 

Opolski. Eksploatację gminnego składowiska odpadów we wsi Kosorowice rozpoczęto  

w 1992r. Nasadzenia w pasie zieleni izolacyjnej wykonano w 1993r. 

Powierzchnia składowiska (w granicach ogrodzenia) wynosi 3,3390 ha, z czego 

1,3050 ha (pojemność 101.081,00 m3) przeznaczone było do składowania odpadów.  
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Katera przeznaczona do składowania odpadów 

Obiekt składa się z dwóch części w pierwszej przeznaczonej do składowania 

wydzielono dwie kwatery, z czego jedna jest aktualnie wypełniona odpadami  

i przeznaczona do rekultywacji. Zalegają tu odpady warstwą o grubości ok.  3,0 - 4,0 m.  

Dno czaszy kwatery zlokalizowane jest ok. 0,5 m pod powierzchnią terenu tj. na rzędnych 

169,5 (najniŜsza rzędna w pobliŜu ujścia drenaŜu do zbiorników na odcieki do 170,5 m 

n.p.m. Takie ukształtowanie powoduje swobodny spływ grawitacyjny wód odciekowych 

przy spadku 0,8% z terenu kwatery do zbiornika na odcieki. Prowadzone prace w ramach 

oceny technicznej składowiska potwierdzały gromadzenie się odcieków oraz ich ciągły 

napływ, świadczy to o szczelności czaszy. 

Czasza kwatery (dno i skarpy wewnętrzne) izolowana jest od podłoŜa gruntowego 

zagęszczoną warstwowo gliną o miąŜszości 0,5m o współczynniku filtracji K=10-9 m/sek.  

 

DrenaŜ na odcieki  

W obsypce piaszczysto-Ŝwirowej ułoŜono drenaŜ odcieków, wykonany  

z perforowanych rur kamionkowych obustronnie szkliwionych, który połączony jest ze 

zbiornikiem na odcieki zlokalizowanym w pobliŜu kwatery. W trakcie eksploatacji 

składowiska odcieki odpompowywano i wywoŜono na oczyszczalnie ścieków. 

 

Zbiornik na odcieki 

Wykonany  z dwóch betonowych połączonych ze sobą zbiornikach o łącznej 

pojemności uŜytkowej 68,40 m3. Zbiorniki wykonane z prefabrykowanych elementów 

płaszcza o średnicy wewnętrznej 4,0m, posadowiono na monolitycznej płycie Ŝelbetowej. 

Przykryte są one prefabrykowanymi płytami Ŝelbetowymi. W celu zabezpieczenia przed 

przesączaniem wykonano izolację pionową. Od góry zbiorniki zaopatrzono we włazy 

Ŝeliwne i kominki wentylacyjne wyprowadzone na 1,0m ponad istniejący teren.  

 

Studzienki odgazowujące 

Na terenie kwatery istnieje cztery studzienki odgazowujące wykonane z betonowych 

kręgów o średnicy 0,50m wypełnionych gruboziarnistym Ŝwirem. Są aktualnie w dobry 

stanie technicznym. 
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Brodzik dezynfekcyjny 

Został wybudowany przed bramą wyjazdową z terenu składowiska. Brodzik 

charakteryzuje się monolityczna konstrukcją Ŝelbetową, składa się z dwóch zasadniczych 

elementów: 

a) Otrząsacz – wykonany z betonowych bloczków ustawionych na drodze przejazdu 

samochodu 

b) Niecka dezynfekcyjna właściwa o wymiarach 3,0 x 7,6 x 0,2 m 

Brodzik jest szczelny, w dobrym stanie technicznym. 

 

Piezometry 

Na terenie przyległym do składowiska wykonano zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. Dz. U. Nr 220, poz. 1858, 

sieć piezometrów. Sieć przeznaczoną do monitoringu wód podziemnych tworzą trzy 

piezometry  o głębokości 20m i średnicy 0,1m. Poziom wód waha się w granicach 9-12 m 

mierząc od powierzchni terenu. Piezometry są zabezpieczone przed uszkodzeniem 

metalowymi rurami, a z góry zamknięte specjalnymi okrywami co uniemoŜliwia 

przypadkowe lub celowe ich zasypanie. 

 

Ogrodzenie i brama wjazdowa 

Teren składowiska posiada trwałe ogrodzenie, oddzielające cały teren składowiska 

od pasa zieleni izolacyjnej. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej o wysokości 2,5m 

mocowanej na słupach stalowych zakończone dwoma rzędami drutu kolczastego.  

W ogrodzeniu wykonano dwuskrzydłową bramę wjazdowo-wyjazdową o szerokości 3,7m 

oraz furtę o szerokości 1,0 m. Ogrodzenie jest w dobrym stanie technicznym spełnia swoją 

funkcję. 

 

Drogi dojazdowe i technologiczne 

Droga dojazdowa do składowiska o długości 400m  jest dwukierunkowa szer. 6,0m 

łączy składowisko z drogą asfaltową Kosorowice-Kamień Śląski. Nawierzchnia drogi 

dojazdowej wymaga wzmocnienia warstwami z kruszywa. 

Integralną częścią składowiska są drogi technologiczne: (1) dojazdowa  

do zbiornika odcieków oraz (2) droga od bramy do kwatery składowania odpadów, 
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wymiary: długość ok. 80m szerokość 4,0m. jest ona utwardzona gruzem na podłoŜu 

piaszczystym. Stan techniczny dobry. 

 

Pas zieleni izolacyjnej 

Pas został utworzony wokół ogrodzenia składowiska. Szerokość od 10 do 15m tworzy 

zadrzewienie 4-5 rzędowe o stosunkowo duŜym zróŜnicowaniu zastosowanych roślin, 

występuje tu min. świerk pospolity, sosna zwyczajna, śliwa tarnina, brzoza brodawkowata.  

Pas izolacyjny spełnia prawidłowo swoją funkcję oraz kryteria dla tego typu obiektów, 

obowiązujące w naszym kraju (min. szerokość 10m dla składowisk odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne). 

 

Technologia składowania odpadów 

Składowanie odpadów odbywało się w sposób zorganizowany i zgodnie z projektem  

i zatwierdzoną instrukcją eksploatacji, w odpowiedniej technologii, w uszczelnionej 

kwaterze. Technologia deponowania odpadów na kwaterze polegała na wydzieleniu działek 

roboczych o wymiarach 10 x 10m, na które przywoŜono odpady. Następnie po ich 

wstępnym hałdowaniu przeprowadzono lokalne mechaniczne przemieszczenie  

i zagęszczenie, prace te wykonywano sprzętem cięŜkim (spycharki gąsienicowe).  

Po zagęszczeniu warstwy odpadów o miąŜszości ok. 1,5 m odpady były przykrywane 

warstwą mineralną izolacyjną (miąŜszość 0,15m). 

W załoŜeniach eksploatacyjnych przyjęto, Ŝe składowisko będzie miało charakter 

nadpoziomowego z wyniesieniem prymy o ok. 1m nad powierzchnię otaczającego terenu.  

Aktualnie obszar składowiska jest ogrodzony i otoczony pasem zieleni ochronnej  

o szerokości 10-15m. Kwatera odpadów wypełniona jest w 90% w stosunku do wielkości 

zakładanych w dokumentacji projektowej. Składowisko przyjęło charakter nadpoziomowy 

o maksymalnym wywyŜszeniu w stosunku do otaczającego terenu nie większym niŜ 4,5m. 

 

Skład morfologiczny złoŜa odpadów 

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, analizy danych zawartych  

w ewidencji przyjmowania odpadów na składowisko, oszacowano ich skład jakościowy  

i ilościowy w złoŜu.  
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Skład odpadów przyjętych na składowisko w 2008r. 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Masa odpadów 

[Mg] 
Udział 

procentowy 

1 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
20 03 01 185 18,6 

2 
Gleba i ziemia, w tym 

kamienie inne niŜ w 17 05 03 
17 05 04 293 29,4 

3 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 
17 01 01 273 27,4 

4 
Ustabilizowane osady 

ściekowe 
19 08 05 245 24,6 

Razem 996 100 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, Ŝe złoŜe składa się z dwóch warstw. Warstwa 

pierwsza (ułoŜona bezpośrednio na spągu niecki) o miąŜszości 1,0 – 2,0 m to grunt 

nasypowy niekontrolowany, tworzący bezpostaciową, wilgotną masę barwy czarnej  

z trudno rozpoznawalnymi składnikami. Warstwa druga jest utworzona przez grunt 

nasypowy powstały ze składowania utworów mineralnych (ŜuŜel i popiół z palenisk 

domowych), gruzu ceglano-betonowego, plastiku, papieru, gumy, szmat, drewna, szkła, 

puszek aluminiowych, metali, opakowań z tworzyw sztucznych miąŜszości ok. 2,5 m.  

W warstwie tej stwierdzono występowanie znacznych ilości osadów ściekowych. 

 

Analiza powstawania biogazu 

Na podstawie przeprowadzonych przez Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR  

z Opola pomiarów w 2008r. naleŜy stwierdzić, iŜ w złoŜu odpadów następuje powolny 

proces metanogenezy, która moŜe potrwać jeszcze około 10-15 lat, świadczyć o tym moŜe 

znacznie większy udział w składzie gazu dwutlenku węgla, a duŜo mniejszy metanu. 

Powstawanie metanu w przeciągu kilku najbliŜszych lat moŜe przyczynić się  

do uszkodzenia systemu korzeniowego oraz aparatu asymilacyjnego drzew i krzewów, 

jednakŜe biorąc pod uwagę kształt bryły oraz małą powierzchnię kwatery z odpadami ten 

czynnik nie powinien wpłynąć w sposób istotny na prawidłowe kształtowanie się 

przyszłego ekosystemu charakterystycznego dla zadrzewienia śródpolnego.  
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4. Projekt rekultywacji 

4.1. Projekt przygotowawczy 

  

Stan dróg dojazdowych do przedmiotowej powierzchni jest dostateczny, droga 

łącząca składowisko z jezdnią asfaltową wymaga poprawy (istnieją liczne zagłębienia 

utrudniające swobodną komunikację). Brak powyŜszych prac moŜe utrudnić dowóz  

w ramach rekultywacji materiałów mineralnych na składowisko. Istniejące warunki 

terenowe umoŜliwiają wykorzystanie sprzętu cięŜkiego do prac rekultywacji technicznej. 

Z uwagi na kierunek przyszłego zagospodarowania rekultywacja będzie odbywała się  

w etapach:  

I – rekultywacja kwatery z aktualnie zdeponowanymi odpadami (o pow. 1,3050 ha), 

II – zagospodarowanie terenu poza kwaterą (o pow. 3,3406 ha).  

Ze względu na nachylenie skarp ich powierzchnia jest większa od powierzchni 

ewidencyjnej dlatego teŜ przy obliczeniach związanych z rekultywacją szczegółową 

przyj ęto rzeczywistą powierzchnię wierzchowiny i skarp wynosząca odpowiednio 8340 

m2 i 5000 m2 łącznie 13340 m2(1,3340 ha). 

 

Etap I  

W wyniku przemieszczenia i zagęszczenia istniejących mas odpadów mineralnych 

(warstwa interna) zostanie uformowana w ramach rekultywacji technicznej wierzchowina  

i skarpy kwatery, następnie na tej warstwie zostanie utworzona warstwa izolacyjna,  

na której będzie wprowadzona roślinność w ramach rekultywacji biologicznej. 

Ze względu na ukształtowanie terenu, właściwości gruntu oraz docelowy kierunek 

zagospodarowania uwzględnia się wykonanie następujących prac: 

• roboty ziemne – mające na celu wyrównanie powierzchni obiektu z przemieszczeniem 

mas odpadów mineralnych (wierzchowina i skarpa) oraz załoŜenie warstwy izolacyjnej, 

• zabiegi agrotechniczne i agromelioracyjne – mające za cel przywrócenie glebie 

(wchodzącej w skład warstwy izolacyjnej) właściwych stosunków wodno- powietrznych 

oraz wzbogacenie w składniki pokarmowe, 

• prace zadrzewieniowe – celem stworzenia pierwszego pokolenia zadrzewienia. 

 

Całość prac rekultywacyjnych zakłada się do realizacji w ciągu dwóch – trzech lat. 
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W pierwszym roku naleŜy przeprowadzić rekultywacje techniczną, w której zostaną 

wykonane prace ziemne wraz z przemieszczaniem mas odpadów (niwelację wierzchowiny  

i wyrównanie zbocza skarp), w drugim roku ułoŜenie warstwy izolacyjnej). W trzecim roku 

rekultywacji na wiosnę wskazane jest przeprowadzenie właściwych nasadzeń, zgodnie  

z przyjętym doborem gatunkowym. Wykonawca wraz z inwestorem, w miesiącu lipcu-

sierpniu, powinien przeprowadzić ocenę udatności nasadzeń. W przypadku ubytków 

powyŜej 15 % wymagane jest w kolejnym drugim i trzecim roku wprowadzenie 

uzupełnień. NaleŜy równieŜ wykonać niezbędne prace pielęgnacyjne.  

 

Dopuszcza się wykonanie wszystkich prac w okresie jednego roku. 

 

Etap II  

W ramach zagospodarowania docelowego pozostały obszar składowiska (poza kwaterą) 

będzie przeznaczony do utworzenia: 

• obszaru przeznaczony docelowo do zadrzewienia i zakrzewienia (pow.1,8350 ha), 

• trwałego uŜytku zielonego (pow. 0,1600 ha), 

• oraz pozostawienia istniejącej infrastruktury - drogi technologicznej, brodzika 

dezynfekcyjnego). 

Likwidacją, poprzez wyburzenie będzie objęty jedynie budynek administracyjno-

gospodarczy. W etapie tym zakłada się równieŜ usunięcie istniejących dwóch nasypów 

mineralnych celem ukształtowania bryły kwatery ze składowanymi odpadami. 

 

Ponadto zaleca się prace pielęgnacyjne na terenie istniejącego pasa ochronnego 

(kilkuletnia, dobrze wykształcona roślinność krzewiasta). W ramach realizacji 

zagospodarowania przedmiotowego obszaru zaleca się wykonanie następujących prac:  

• zabiegi agrotechniczne i agromelioracyjne – mające za cel przywrócenie glebie  

właściwych stosunków wodno-powietrznych oraz wzbogacenie w składniki pokarmowe, 

• wysiew roślinności zadarniającej (na terenie przeznaczonym pod trwały uŜytek zielony). 

•  nasadzenia drzew i krzewów na terenie pozostałym. 
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4.2. Rekultywacja techniczna 

 

Etap I - kwatera z odpadami pow. 1,3340 ha       

Ze względu na specyfikę obszaru wyróŜniono dwa wydzielenia: 

• wierzchowinę kwatery o powierzchni 0,8340 ha 

• skarpy o powierzchni 0,5000 ha 

Wierzchowina (pow. 0,8340 ha)         

W przypadku przedmiotowej powierzchni koniecznymi zabiegami są prace ziemne 

mające na celu właściwe ukształtowanie rzeźby terenu. Powierzchnia wierzchowiny wynosi 

0,8340 ha. Aktualnie wierzchowina nachylona jest w kierunku zachodnim. Istniejące 

deniwelacje wierzchowiny naleŜy wyrównać kierując się generalnym spadkiem 

powierzchni około 1-2 % zachowując istniejący zachodni kierunek nachylenia (Ryc. 3 i 4). 

Ze względu na występowanie dwóch poziomów składowanych odpadów szacuje się 

przemieszczenie odpadów w ilości 2500 m3 (na terenie kwatery) i  przywiezienie 350 m3 

mas mineralnych. Pozwoli to na ukształtowanie optymalnej wierzchowiny kwatery wraz  

z skarpami o nachyleniu 1:3 i 1:4. Przemieszczenie odpadów będzie odbywało się przede 

wszystkim z powierzchni skarp, które aktualnie posiadają nachylenie 1:1 i 1:0,5, są one 

jednocześnie zlokalizowane bezpośrednio na wale okalającym czaszę kwatery. Odsunięcie 

podstawy skarpy w kierunku do środka czaszy umoŜliwi prawidłowe wykonanie warstwy 

izolacyjnej (przykrywającej) o miąŜszości 1m. Formowanie warstwy przykrywającej złoŜe 

odpadów zostało zapoczątkowane w ramach prowadzonych prac technologicznych w fazie 

eksploatacji składowiska. Warstwa ta jest utworzona z utworów mineralnymi i ziemnych, 

zakłada się, iŜ maksymalna jej miąŜszość nie przekroczy 50 cm. W procesie rekultywacji 

technicznej zakłada się niwelację nasypów powstałych w trakcie formowania tej warstwy. 

Będzie ona jednocześnie spełniała funkcje dociąŜenia wierzchowiny z odpadami, a tym 

samym zabezpieczy przed powstawaniem zagłębień w trakcie potencjalnego osiadania 

odpadów ulegających rozkładowi. Łącznie w celu uformowania bryły kwatery naleŜy 

przemieścić masy mineralne w ilości około 2850 m3 (Ryc. 4). 

Na tak przygotowanej wierzchowinie naleŜy uformować warstwę izolacyjną. 

Warstwa izolacyjna będzie składać się z trzech podwarstw: warstwy piasku o miąŜszości 20 

cm bezpośrednio zalegająca na złoŜu odpadów, następnie zostanie uformowana 

podwarstwa gliny o współczynniku wodoprzepuszczalności K<10-7 o miąŜszości 60 cm 
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(jest to warstwa pośrednia) na samej górze zostanie uformowana warstwa 20 cm ziemi 

próchnicznej. Prace ziemne niwelacyjne zostaną wykonane przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu: 

spycharka D-572 lub podobna. Załadunek piasku i gliny odbędzie się za pomocą koparko-

ładowarki, transport materiału na powierzchnię planuje się samochodami i ciągnikami  

z przyczepami samowyładowczym. PowyŜszy sprzęt zaleca się zastosować ze względu  

na duŜe utrudnienie w przemieszczaniu się na kwaterze odpadów.  

Istniejące studni odgazowania naleŜy nadbudować i zabezpieczyć przed 

przystąpieniem do realizacji prac ziemnych, zaleca się wprowadzenie dwóch kręgów 

(wys. 60 cm kaŜdy). 

 

Skarpy (pow. 0,5000 ha)         

 Podstawowym celem rekultywacji technicznej skarp jest prawidłowe uformowanie 

nachylenia oraz przykrycie warstwą izolacyjną. Zaleca się, aby nachylenie skarp wynosiło 

1:3. 

Skarpa zostanie przykryta warstwą izolacyjną składającą się z trzech podwarstw: 

warstwy piasku o miąŜszości 20 cm bezpośrednio zalegająca na złoŜu odpadów, następnie 

zostanie uformowana podwarstwa gliny o współczynniku wodoprzepuszczalności K<10-7  

o miąŜszości 60 cm (warstwa pośrednia) na samej górze zostanie uformowana warstwa 20 

cm ziemi próchnicznej (Ryc. 4). 

U podnóŜa skarpy projektuje się wprowadzenie roślinności fitomelioracyjnej  

w postaci wierzby, spełniającej jednocześnie funkcję przeciwerozyjną i odwadniającą 

podstawę zbocza. 

 

Etap II – zagospodarowanie terenu poza kwaterą 

Droga technologiczna (pow.0,0390 ha) 
Proponuje się zachowanie drogi w istniejącym kształcie i układzie zakresie  

od bramy wjazdowej do granicy kwatery, co umoŜliwi swobodny dojazd  

do wierzchowiny. Nie zaleca się dodatkowego utwardzenia drogi.  

Istniejąca infrastruktura  
Istniejąca infrastruktura obejmuje: budynek administracyjno-socjalny, ogrodzenie  

z bramą wjazdową, zbiornik na odcieki, oraz brodzik do dezynfekcji.  
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Budynek administracyjno-socjalny w całości przeznacza się do rozbiórki. 

Brodzik do dezynfekcji – stan dobry, widoczne elementy płyty głównej bez spękań  

i uszkodzeń mechanicznych. Przeznacza się do pozostawienia. 

Ogrodzenie, wraz z bramą wjazdową – stan dobry. Zaleca się pozostawienie ogrodzenia  

z jego funkcją ochronną zarówno przed dostępem ludzi, jak równieŜ zwierząt, które 

mogłyby w zasadniczy sposób wpłynąć na udatność roślin wykorzystanych w rekultywacji 

biologicznej. 

Zbiornik na odcieki – stan dobry. Zaleca się do pozostawienia ze względu na ciągłe 

odbieranie odcieków z kwatery, ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami 

administrator składowiska zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu jakości  

wód podziemnych i odcieków przez okres 30 lat od momentu zamknięcia składowiska. 

 

4.2.1. Bilans mas ziemnych i odpadowych 

 

Masy ziemne 
Masy ziemne przeznaczone do rekultywacji kwatery (wierzchowina, skarpy) zostały 

zamieszczone w poniŜszym zestawieniu.  

Wszystkie masy ziemne muszą być dostarczone (przywiezione) na składowisko.  

Ze względów ekonomicznych moŜna wykorzystać do rekultywacji masy powstałe m.in.  

w trakcie robót ziemnych przy zakładaniu infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej, itp. 

na terenie gminy, oraz z terenów poeksploatacyjnych pobliskich kopalń. 

 

Masy mineralne i ziemne 
 

Przeznacza się do uzupełnienia warstwy inertnej - przykrywającej złoŜe  

z odpadami (miąŜszość tej warstwy nie powinna przekroczyć 50 cm) (Ryc.4). Mogą tu być 

wykorzystane rozdrobnione odpady gruzu, mas ziemnych. W celu osiągnięcia zakładanej 

rzędnej docelowej wierzchowiny oraz optymalnego ukształtowania skarp  

i drogi technologicznej na kwaterze naleŜy przemieścić mechanicznie ok. 2850 m3 

odpadów zgodnie z ryc. 4. 
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Masy odpadowe 
Bilans mas ziemnych, mineralnych i odpadów do przemieszczenia lub przewiezienia  

w ramach rekultywacji składowiska odpadów w Kosorowicach: 

 

Materiał wykorzystany 

do rekultywacji 
Wierzchowina 

[m3] 
Skarpy 
[m3] 

Kwatera 
[m3] 

Piasek o granulacji 
2-0,05 mm 

1668 1000 2668 

glina o współczynniku 
wodoprzepuszczalności K<10-7 

5000 3000 8000 

Humus o zawartości węgla org. 
>1,5% 

1668 1000 2668 

Razem masy ziemne 8336 5000 13336 

Masy mineralne, w tym odpady 
i ziemne wykorzystane  
do uformowania bryły 

wierzchowiny 

1350 1500 2850 
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4.3. Rekultywacja biologiczna 

 

Wydzielenia podlegające rekultywacji biologicznej: 

• Kwatera do zadrzewienia i zakrzewienia: 1,3340 ha 

• Teren poza kwaterą przeznaczony do utworzenia zadrzewienia i zakrzewienia 0,7370 ha 

• Teren wokół zbiornika na odcieki jako trwały uŜytek zielony pow.0,1600 ha 

Nie podlega rekultywacji biologicznej obszar z istniejącym zadrzewieniem pow. 1,0980 ha 

powstałym w wyniku nasadzeń i sukcesji naturalnej. 

 

Łączna powierzchnia przeznaczona docelowo jako tereny zadrzewione i zakrzewione (Lz) 

wynosi 3,3000 ha, natomiast trwałego uŜytku zielonego (Ł) 0,1600 ha. 

 

Etap I – Kwatera (pow. 1,3340 ha) 

 

Wierzchowina (pow. 0,8340 ha) 

W pierwszym etapie rekultywacji biologicznej biorąc pod uwagę właściwości 

fizyczne i chemiczne wierzchniej warstwy gleby naleŜy stworzyć optymalne stosunki 

powietrzno – wodne podłoŜa.  

W ramach zabiegów agrotechnicznych na wierzchowinę naleŜy zastosować jednorazowo 

nawoŜenie mineralne w następującej ilości i składzie: 

Fosforu – 100 kg/ha 

w formie 46 % granulowanego superfosfatu – 218 kg/ha 

Potasu – 150 kg/ha 

w formie 56 % soli potasowej – 268 kg/ha. 

Wapna – 1000 kg/ha w formie węglanowej. 

W celu wzbogacenia podłoŜa glebowego w azot oraz wytworzenia optymalnego 

zadarnienia proponuje się wprowadzenie roślinności motylkowej. 

Wysiew mieszanki roślin motylkowych proponuje się zastosować w ilości i składzie: 

Motylkowe: 

Łubin Ŝółty Lupinus luteus - 120 kg/ha  

Gorczyca biała Sinapis alba - 10 kg/ha  

Razem 130 kg/ha 



PPRROOJJEEKK TT  RREEKK UULL TTYYWWAACCJJII   II   ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNII AA  SSKK ŁŁ AADDOOWWII SSKK AA  OODDPPAADDÓÓWW  KK OOMM UUNNAALL NNYYCCHH    
WW  KK OOSSOORROOWWII CCAACCHH  GGMM II NNAA  TTAARRNNÓÓWW  OOPPOOLL SSKK II   

 

 
Pracownia Analiz Środowiskowych Sozolog, ul. Kościuszki 33/10, 45-063 Opole 25 
 

Roślinność motylkową naleŜy wprowadzić w pierwszym roku po przeprowadzeniu 

rekultywacji technicznej. 

 

Dobór roślinności wysokiej (krzewiastej) 

Kolejnym etapem po wprowadzaniu roślinności motylkowej na wierzchowinie 

będzie wykonanie prac zadrzewieniowych. Z uwagi na istniejące warunki siedliskowe  

i klimatyczne przedmiotowego obiektu zadrzewienie przedplonowe stanowi jednocześnie 

zalecany skład docelowy, obejmować będzie gatunki pionierskie posiadające właściwości 

fitomelioracyjne. Zaleca się wprowadzenie następujących gatunków: 

 

śliwa tarnina Prunus spinosa   -  20 % 

róŜa pomarszczona Rosa rugosa   -  20 % 

bez koralowy Sambucus racemosa                 -  15 % 

wierzba iwa Salix caprea     -  15 % 

czeremcha amerykańska Prunus serotina   -  10 % 

bez czarny Sambucus nigra    -  10 %  

głóg dwuszyjkowy Crataegus oxyacantha  -  10 % 

  Razem 100% 

 

Skarpa (pow. 0,5000 ha) 

W ramach zabiegów agrotechnicznych na powierzchnię skarpy naleŜy zastosować 

jednorazowo nawoŜenie mineralne w następującej ilości i składzie: 

Fosforu – 100 kg/ha 

w formie 46 % granulowanego superfosfatu – 218 kg/ha 

Potasu – 150 kg/ha 

w formie 56 % soli potasowej – 268 kg/ha. 

Wapna – 1000 kg/ha w formie węglanowej. 

 

Skład mieszanki roślin zadarniających: 

Łubin Ŝółty Lupinus luteus     - 50 kg/ha 

Koniczyna biała Trifolium repens   - 40 kg/ha 

           Razem   90 kg/ha  
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Dobór roślinności wysokiej (krzewiastej) 

Po wprowadzaniu roślinności motylkowej na powierzchni skarpy będą wykonane 

nasadzenia krzewów i drzew liściastych. Z uwagi na istniejące warunki siedliskowe  

i klimatyczne przedmiotowego obiektu zadrzewienie przedplonowe stanowi jednocześnie 

zalecany skład docelowy, obejmować będzie gatunki pionierskie posiadające właściwości 

fitomelioracyjne. Zaleca się wprowadzenie następujących gatunków: 

 

śliwa tarnina Prunus spinosa   -  40 % 

róŜa pomarszczona Rosa rugosa   -  20 % 

wierzba iwa Salix caprea     -  20 % 

głóg dwuszyjkowy Crataegus oxyacantha  -  20 % 

  Razem 100% 

 

Etap II 

Teren w granicach składowiska poza kwaterą z odpadami (pow. 0,8970  ha) 

Na obszarze składowiska występującym w granicach ogrodzenia (poza kwaterą) 

przewiduje się prowadzenie zabiegów w ramach rekultywacji biologicznej w celu 

utworzenia trwałego uŜytku zielonego (pow. 0,1600 ha) i obszaru podlegającego 

zadrzewieniu i zakrzewieniu (0,7370 ha). 

UŜytek zielony (0,1600 ha) 

W pierwszym etapie rekultywacji biologicznej biorąc pod uwagę właściwości 

fizyczne i chemiczne wierzchniej warstwy gleby naleŜy stworzyć optymalne stosunki 

powietrzno – wodne podłoŜa. Zaleca się wykonanie homogenizacji warstwy próchnicznej – 

humusu poprzez zastosowanie glebogryzarki, a następnie bronowania. 

W ramach zabiegów agrotechnicznych naleŜy zastosować jednorazowo nawoŜenie 

mineralne w następującej ilości i składzie: 

Azot – 80 kg/ha 

w formie: 20 % siarczanu amonu w ilości 400kg/ha 

Fosforu – 100 kg/ha 

w formie 46 % granulowanego superfosfatu – 218 kg/ha 

Potasu – 150 kg/ha 

w formie 56 % soli potasowej – 268 kg/ha. 
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W celu wzbogacenia podłoŜa glebowego w azot oraz wytworzenia optymalnego 

zadarnienia proponuje się wprowadzenie wieloletniej roślinności motylkowej. 

 

Wysiew mieszanki roślin motylkowych i zadarniających proponuje się zastosować  

w ilości i składzie: 

Skład mieszanki roślin zadarniających: 

Lucerna siewna    -  50 kg/ha 

Łubin Ŝółty       -  40 kg/ha 

Koniczyna biała    -  30 kg/ha 

Kostrzewa czerwona   -  10 kg/ha 

Kostrzewa łąkowa    -  10 kg/ha 

Tymotka łąkowa   -  10 kg/ha 

 

Roślinność motylkową naleŜy wprowadzić bezpośrednio po przeprowadzeniu 

rekultywacji technicznej nie później niŜ dwa tygodnie, ze względów na sukcesje roślinności 

niepoŜądanej – chwastów.  

 

Obszar podlegający docelowo zadrzewieniu i zakrzewieniu (pow. 1,8350 ha ha) 

Obszar składa się z dwóch części: 

1. Aktualnie zadrzewionej (pow. 1,0980 ha) - występuje tu roślinność wyrosła w 

ramach sukcesji, głównym gatunkiem jest sosna zwyczajna (stanowi ona 90% 

udziału w składzie gatunkowym). Powierzchnia jest w ponad 90% porośnięta 

drzewami, w związku z powyŜszym nie podlega rekultywacji biologicznej. 

2. Obszar nie zadrzewiony (pow. 0,7370 ha) – będzie podlegał procedurze rekultywacji 

biologicznej w całości. 

W ramach zabiegów agrotechnicznych na wierzchowinę naleŜy zastosować jednorazowo 

nawoŜenie mineralne w następującej ilości i składzie: 

Fosforu – 100 kg/ha 

w formie 46 % granulowanego superfosfatu – 218 kg/ha 

Potasu – 150 kg/ha 

w formie 56 % soli potasowej – 268 kg/ha. 

Wapna – 1000 kg/ha w formie węglanowej. 
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W celu wzbogacenia podłoŜa glebowego w azot oraz wytworzenia optymalnego 

zadarnienia proponuje się wprowadzenie roślinności motylkowej. 

 

Wysiew mieszanki roślin motylkowych proponuje się zastosować w ilości i składzie: 

 

Motylkowe: 

Łubin Ŝółty Lupinus luteus - 120 kg/ha  

Gorczyca biała Sinapis alba - 10 kg/ha  

Razem 130 kg/ha 

 

Roślinność motylkową naleŜy wprowadzić w pierwszym roku po przeprowadzeniu 

rekultywacji technicznej. 

 

Dobór roślinności wysokiej (krzewiastej) 

Kolejnym etapem po wprowadzaniu roślinności motylkowej na wierzchowinie 

będzie wykonanie prac zadrzewieniowych. Z uwagi na istniejące warunki siedliskowe  

i klimatyczne przedmiotowego obiektu zadrzewienie przedplonowe stanowi jednocześnie 

zalecany skład docelowy, obejmować będzie gatunki pionierskie posiadające właściwości 

fitomelioracyjne.  

Zaleca się wprowadzenie następujących gatunków: 

• sosna zwyczajna Pinus sylvestris   -  35 % 

• brzoza brodawkowata Betula pendula   -  15% 

• śliwa tarnina Prunus spinosa    -  20 % 

• czeremcha amerykańska Prunus serotina   -  10 % 

• bez koralowy Sambucus racemosa                  -  10 % 

• róŜa pomarszczona Rosa rugosa   -  10 % 

Razem 100% 

 

 

 

 



PPRROOJJEEKK TT  RREEKK UULL TTYYWWAACCJJII   II   ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNII AA  SSKK ŁŁ AADDOOWWII SSKK AA  OODDPPAADDÓÓWW  KK OOMM UUNNAALL NNYYCCHH    
WW  KK OOSSOORROOWWII CCAACCHH  GGMM II NNAA  TTAARRNNÓÓWW  OOPPOOLL SSKK II   

 

 
Pracownia Analiz Środowiskowych Sozolog, ul. Kościuszki 33/10, 45-063 Opole 29 
 

4.4. Technika i prowadzenie nasadzeń 

Wiek oraz jakość materiału sadzeniowego 
WaŜnym czynnikiem rzutującym na udatność nasadzeń jest jakość materiału 

sadzeniowego. Bardzo często nie zwraca się naleŜytej uwagi na to zagadnienie.  

Zaleca się, aby przed pobraniem sadzonek ze szkółki dokonać moŜliwie dokładnej selekcji 

i oceny jakości roślin przewidzianych do nasadzeń. Odnosi się to zarówno  

do części naziemnej, jak i systemu korzeniowego. Sadzonki powinny spełniać wymogi 

klasy I jakości, powinny mieć dobrze ukształtowany i dostatecznie zdrewniały, pojedynczy 

pęd główny, z wyraźnym pączkiem szczytowym. System korzeniowy powinien być 

wystarczająco silny, moŜliwie skupiony, a jego układ zgodny z właściwościami danego 

gatunku. Na pędzie nadziemnym i korzeniach niedopuszczalne są oznaki chorobowe 

i uszkodzenia mechaniczne, szczególnie uszkodzenia korowiny na korzeniach.  

 

Transport oraz przechowywanie sadzonek 

W praktyce bardzo często dochodzi do obniŜenia jakości materiału sadzeniowego 

w wyniku złego transportowania ze szkółki na powierzchnię. Sadzonki załadowane 

na skrzynię samochodu cięŜarowego bez zabezpieczenia, poddawane są osuszającemu 

działaniu wiatru względnie słońca, a po przywiezieniu na miejsce wysadzenia nie są 

dołowane. 

W celu zabezpieczenia materiału sadzeniowego w czasie transportu powinno się: 

• wyłoŜyć dno skrzyni samochodu dostawczego mokrą słomą lub mchem, 

• przykryć sadzonki po ich załadunku w skrzyni plandeką względnie matą ochronną, 

• po przywiezieniu na powierzchnię zadołować sadzonki w odpowiednio 

przygotowanych rowkach (głębokości 50 – 60 cm lub ocienionym dole (pokrywa 

dachowa z gałęzi zabezpiecza przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

Materiał sadzeniowy po rozładunku z samochodu wkładamy partiami układając pionowo 

lub ukośnie, a następnie przykrywamy ziemią do wysokości 20 cm nad szyjką korzeniową.  

 

Więźba sadzenia 

Z dotychczasowych, badań i obserwacji prowadzonych na podobnych 

do przedmiotowej powierzchniach oraz mając na uwadze zasady przyjęte w hodowli lasu 
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proponuje się zastosować więźbę 1,2 x 1,2 m. dla drzew liściastych. Dla tak przyjętej 

więźby naleŜy wprowadzić 7000 sztuk sadzonek na hektar. Krzewy naleŜy wprowadzać w 

więźbie 0,8 x 1,2 m (9000 szt./ha). W przypadku sosny zwyczajnej więźba sadzenia wynosi  

0,7 x 1,2 m (12000 szt./ha). W uprawie na przedmiotowej powierzchni powinno dojść do 

zwarcia juŜ w  5 – 6 roku.  

Forma zmieszania  
Na przedmiotowej powierzchni proponuje się wprowadzenie roślinności wysokiej w 

zmieszaniu grupowym względnie drobno-kępowym. Tak przyjęta forma zmieszania  

da najlepsze efekty wzrostowo – rozwojowe. Obszar zajęty przez jeden gatunek nie moŜe 

być większy niŜ 2 ary. W odniesieniu do omawianej powierzchni dla gatunków liściastych 

proponuje się od 10 – 14 sadzonek w grupie. Na skarpach naleŜy prowadzić nasadzenia 

pasami wzdłuŜ warstwic (w poprzek stoku) w następującym układzie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat nasadzeń na skarpie (kaŜdy gatunek będzie tworzył jeden rząd drzew  
lub krzewów). Odległość pomiędzy rzędami 1,2m. 

 

Sposób oraz technika sadzenia 
 Z punktu widzenia udatności nasadzeń, najwięcej zastrzeŜeń obok niewłaściwego 

materiału sadzeniowego budzi wadliwy sposób sadzenia. Aby uniknąć, niepotrzebnego, 

wzmoŜonego obumierania roślin naleŜy dostosować się do niŜej przedstawionych zasad. 

Sadzonki powinno się wysadzać w dołki o wymiarach 30 x 30 x 30 cm.  

Rozpatrując technikę sadzenia, trzeba szczególną uwagę zwrócić na bardzo często 

powtarzane błędy, do których naleŜy zaliczyć: 

Śliwa tarnina 

Głóg dwuszyjkowy 

Róża pomarszczona 

Wierzba iwa 



PPRROOJJEEKK TT  RREEKK UULL TTYYWWAACCJJII   II   ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNII AA  SSKK ŁŁ AADDOOWWII SSKK AA  OODDPPAADDÓÓWW  KK OOMM UUNNAALL NNYYCCHH    
WW  KK OOSSOORROOWWII CCAACCHH  GGMM II NNAA  TTAARRNNÓÓWW  OOPPOOLL SSKK II   

 

 
Pracownia Analiz Środowiskowych Sozolog, ul. Kościuszki 33/10, 45-063 Opole 31 
 

• wykonywanie płytkich i zbyt małych dołków pod sadzonki oraz pozostawianie na ich 

dnie większych okruchów gruzu lub innych deponowanych na powierzchni odpadów, 

• nadmierne skracanie systemu korzeniowego roślin przed ich wprowadzeniem 

do dołków w wyniku, czego zredukowany zostaje do minimum aparat pobierający 

z podłoŜa niezbędne składniki pokarmowe, 

• częste kaleczenie korzeni skutkiem przycinania ich tępymi narzędziami, 

• mało staranne sadzenie polegające m.in. na niedokładnym okryciu systemu 

korzeniowego i słabym ubiciu miejsc wokół wprowadzonych sadzonek. 

Układ korzeni po posadzeniu powinien być naturalny. Korzenie nie mogą być zawinięte  

i muszą byś wystarczająco głęboko umieszczone w podłoŜu. Szyjka korzeniowa nie moŜe 

wystawać ponad powierzchnią gleby. 

 

Pora sadzenia 

W celu załoŜenia uprawy, optymalny okres sadzeniowy przypada na miesiące 

marzec-kwiecień. Zwłaszcza dla gatunków pionierskich, fitomelioracyjnych, które 

wcześniej rozpoczynają wegetację.  

 

Poprawki i uzupełnienia 

W następnym roku po nasadzeniu przeprowadzić naleŜy kontrolę udatności 

na przedmiotowej powierzchni. W miejsce zaistniałych wypadów o ile przekroczą one 15% 

proponuje się wprowadzić te gatunki drzew i krzewów, które wykazały się największym 

procentem przyjęcia oraz charakteryzują się dobrym wzrostem i rozwojem. Poprawki 

naleŜy wykonać na jesień, ewentualnie wiosnę następnego roku.  

 

Pielęgnacja nasadzeń 

W celu prawidłowego kształtowania struktury upraw oraz dla zapewnienia 

optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju wprowadzonej roślinności wysokiej. 

Niezbędne jest prowadzenie stałych zabiegów pielęgnacyjnych. Zabiegi te powinno się 

wykonać w drugim i trzecim roku po załoŜeniu uprawy. Podstawowym zalecanym 

zabiegiem jest tzw. motyczenie miejsc wokół wprowadzonych sadzonek, usuwając 

pokrywę niepoŜądanej roślinności – chwastów (trzcinnik, starzec itp.). 
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Zadrzewienia wykonane nawet bardzo starannie, ale pozostawione bez naleŜytej opieki  

i pielęgnacji szybko niszczeją, zwłaszcza na skutek szkód ze strony ludzi. W związku  

z tym po wykonaniu zadrzewień naleŜy ustawić tablicę informującą o zakazie wchodzenia 

na uprawy oraz niszczenia wprowadzonej zieleni. 

Po osiągnięciu zwarcia zaleca się przeprowadzić czyszczenia wczesne mające na celu 

usunięcie wypadów, posuszu lub chorych i uszkodzonych drzew i krzewów. 
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4.5. Rekultywacja szczegółowa 

Etap I 
Kwater ze składowanymi odpadami (pow. 1,3340 ha) 

Działki  nr 970/2,971/2, 972/2, 974/3, 975/5 obręb Kosorowice, gmina Tarnów Opolski 

 

Wierzchowina 

Powierzchnia całkowita – 0,8340 ha 

Kubatura mas: do lokalnego przemieszczenia; odpady - 1350 m3, masy ziemne - 8336 m3, 

Ŝwir – 6,0 m3.  

Opis stanu: teren równy o niewielkich deniwelacjach, - wierzchowina złoŜa odpadów, 

dojazd bardzo dobry. 

Prace zabezpieczające studnie odgazowania: PrzedłuŜenie istniejącej studni 

odgazowania kręgami betonowymi o średnicy 100 cm (dwa kręgi wys. 0,6 m) z obsypką 

Ŝwirową (1,5 m3 x 4 studnie = 6,0 m3). 

Prace ziemne: lokalne przemieszczenie mas odpadów niwelacja powierzchni, formowanie 

skarp, załoŜenie na całej powierzchni warstwy izolacyjnej, złoŜonej  

z następujących podwarstw:  

• warstwa drenująca – piasek o miąŜszości 20 cm – 1668 m3 

• warstwa izolacyjna – glina o współczynniku filtracji K<10–7, miąŜszość 60 cm 

– 5000 m3 

• warstwa próchniczna (urodzajna) o miąŜszości 20 cm o zawartości węgla 

organicznego powyŜej 1,5% - 1668 m3 

 

Prace agrotechniczne:  

Zabiegi agrotechniczne będą polegały na wykonaniu prac przygotowujących 

powierzchnię wierzchowiny do właściwego biologicznego zagospodarowania. Zakres ich 

obejmuje rozluźnienie warstwy próchnicznej poprzez zastosowanie bronowania a następnie 

równoległego wysiewu nawozów mineralnych i mieszanki roślin motylkowych.  
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Wysiew nawozów 

Nawozy: 

Superfosfat – 218 kg/ha x 0,8340 ha = 180kg 

Sól potasowa – 268 kg/ha x 0,8340  ha = 220 kg 

Węglan wapnia – 700 kg/ha x 0,8340 ha = 580 kg 

Razem naleŜy zastosować na całą powierzchnię nawozy w dawce 980 kg 

 

Wysiew roślin motylkowych: 

Łubin Ŝółty Lupinus luteus - 120 kg/ha x 0,8340 ha = 100 kg 

Gorczyca biała Sinapis alba - 10 kg/ha x 0,8340 ha =      8 kg 

                Razem 108 kg 

Wprowadzenie drzew liściastych: 

wierzba iwa Salix caprea    -  880 szt. 

głóg dwuszyjkowy Crataegus oxyacantha    -  580 szt. 

       Razem drzewa = 1460 szt. 

Wprowadzenie krzewów liściastych: 

śliwa tarnina Prunus spinosa   -  1500 szt. 

róŜa pomarszczona Rosa rugosa   -  1500 szt. 

bez koralowy Sambucus racemosa   -  1100 szt. 

czeremcha amerykańska Prunus serotina   -    750 szt. 

bez czarny Sambucus nigra    -    750 szt. 

 Razem krzewy 5600 szt. 

 

Skarpa 
Powierzchnia całkowita – 0,5000 ha 

Opis stanu: skarpa obejmuje przede wszystkim nowo utworzoną warstwę izolacyjną  

o nachyleniu 1:3, formowaną po lokalnym przemieszczaniu mas odpadów, dojazd bardzo 

dobry. 

Kubatura mas: do lokalnego przemieszczenia masy ziemne - 1500 m3,  
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Prace ziemne: formowanie stoku do nachylenia 1:3, utwardzenie skarpy odpadów, 

rozłoŜenie warstwy izolacyjnej oraz przykrycie glebą urodzajną na całej rekultywowanej 

powierzchni zgodnie z następującymi podwarstwami:  

• warstwa drenująca – piasek o miąŜszości 20 cm – 1000 m3 

• warstwa izolacyjna – glina o współczynniku filtracji K<10–7, 

miąŜszość 60 cm – 3000 m3 

• warstwa próchniczna (urodzajna) o miąŜszości 20 cm o zawartości węgla 

organicznego powyŜej 1,5% - 1000 m3 

 

Prace agrotechniczne:  

Zabiegi agrotechniczne będą polegały na wykonaniu prac przygotowujących 

powierzchnię wierzchowiny do właściwego biologicznego zagospodarowania. Zakres ich 

obejmuje rozluźnienie warstwy próchnicznej poprzez zastosowanie bronowania  

a następnie równoległego wysiewu nawozów mineralnych i mieszanki roślin motylkowych.  

Wysiew nawozów 

  Nawozy: 

Superfosfat – 218 kg/ha x 0,5000 ha =  100 kg 

Sól potasowa – 268 kg/ha x 0,5000 ha = 130 kg 

Węglan wapnia – 700 kg/ha x 0,5000 ha = 350  kg 

Razem naleŜy zastosować na całą powierzchnię nawozy w dawce 580 kg 

Wysiew roślin motylkowych: 

Łubin Ŝółty Lupinus luteus – 50 kg/ha x 0,5000 ha = 25 kg 

Koniczyna biała Tritolium repens – 40 kg/ha x 0,5000  ha = 20 kg 

                       Razem 45 kg 

Wprowadzenie drzew i krzewów: 

śliwa tarnina Prunus spinosa   -  1800 szt. 

róŜa pomarszczona Rosa rugosa   -    900 szt. 

wierzba iwa Salix caprea     -    900 szt. 

głóg dwuszyjkowy Crataegus oxyacantha  -    900 szt. 

          Razem  = 4500 szt. 
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Etap II 

Teren w granicach składowiska poza kwaterą z odpadami przeznaczony do prac 

rekultywacyjnych (pow. 0,8970 ha) 

 

UŜytek zielony (pow. 0,1600 ha) 

Zaleca się wykonanie homogenizacji warstwy próchnicznej – humusu poprzez 

zastosowanie glebogryzarki, a następnie bronowania. 

W ramach zabiegów agrotechnicznych naleŜy zastosować jednorazowo nawoŜenie 

mineralne w następującej ilości i składzie: 

Wysiew nawozów 

  Nawozy: 

Superfosfat – 218 kg/ha x 0,1600 ha = 35 kg 

Sól potasowa – 268 kg/ha x 0,1600 ha = 40 kg 

Węglan wapnia – 700 kg/ha x 0,1600 ha = 110  kg 

Razem 185 kg 

Wysiew mieszanki roślin motylkowych i zadarniających proponuje się zastosować  

w ilości i składzie: 

Skład mieszanki roślin zadarniających: 

Lucerna siewna    - 8 kg (50 kg/ha) 

Łubin Ŝółty       - 6 kg (40 kg/ha) 

Koniczyna biała    - 5 kg (30 kg/ha) 

Kostrzewa czerwona   - 2 kg (10 kg/ha) 

Kostrzewa łąkowa    - 2 kg (10 kg/ha) 

Tymotka łąkowa   - 2 kg (10 kg/ha) 

 

Razem  25 kg (150 kg/ha) 

 

Obszar podlegający zadrzewieniu i zakrzewieniu (pow. 0,7370 ha) 

 

Zaleca się wykonanie homogenizacji warstwy próchnicznej – humusu poprzez 

zastosowanie glebogryzarki, a następnie bronowania. 
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W ramach zabiegów agrotechnicznych naleŜy zastosować jednorazowo nawoŜenie 

mineralne w następującej ilości i składzie: 

Wysiew nawozów: 

  Nawozy: 

Superfosfat – 218 kg/ha x 0,7370 ha =  160 kg 

Sól potasowa – 268 kg/ha x 0,7370 ha = 200 kg 

Węglan wapnia – 700 kg/ha x 0,7370 ha = 500  kg 

Razem 860 kg 

 

Wysiew mieszanki roślin motylkowych  w ilości i składzie: 

Łubin Ŝółty Lupinus luteus - 120 kg/ha x 0,7370 ha = 87  

Gorczyca biała Sinapis alba - 10 kg/ha x 0,7370 ha = 73 

Razem 160 kg/ha 

 

Wprowadzenie drzew i krzewów: 

• sosna zwyczajna Pinus sylvestris   -  3100 szt. 

• brzoza brodawkowata Betula pendula   -    770 szt. 

• śliwa tarnina Prunus spinosa    -  1330 szt. 

• czeremcha amerykańska Prunus serotina   -    660 szt. 

• bez koralowy Sambucus racemosa                  -    660 szt. 

• róŜa pomarszczona Rosa rugosa   -    660 szt. 

   Razem 7180 szt. 
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Zestawienie zbiorcze materiałów do wykorzystania w rekultywacji biologicznej 

 

Lp. Nazwa materiału/rośliny Wierzchowina Skarpa 
UŜytek 

zielony 

Teren do 

zadrzew. 
Razem 

Nawozy [kg] 

1 Superfosfat 180 100 35 160 475 

2 Sól potasowa 220 130 40 200 590 

3 Węglan wapnia 580 350 110 500 1540 

Razem nawozy [kg] 2605 

Rośliny motylkowe i trawy [kg] 

4 Łubin Ŝółty 100 25 6 87  

5 Gorczyca biała 8 20  73 101 

6 Lucerna siewna   8  8 

7 Koniczyna biała  20 5  25 

8 Kostrzewa czerwona   2  2 

9 Kostrzewa łąkowa   2  2 

10 Tymotka łąkowa   2  2 

Razem rośliny motylkowe i trawy [kg] 140 

Drzewa i krzewy [szt.] 

11 Sosna zwyczajna    3100 3100 

12 Brzoza brodawkowata    770 770 

13 Głóg dwuszyjkowy 580 900   1480 

14 Wierzba iwa 880 900   1780 

15 Śliwa tanina 1500 1800  1330 4630 

16 Bez koralowy 1100   660 1760 

17 
Czeremcha 

amerykańska 
750   660 1410 

18 Bez czarny 750    750 

19 RóŜa pomarszczona 1500 900  660 3060 

Razem drzewa i krzewy 18740 
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5. Zagospodarowanie docelowe 

 

Po zakończeniu prac rekultywacyjnych powinna nastąpić zmiana struktury uŜytkowania 

przewiduje się utworzenie: 

• Zadrzewienia i zakrzewienia (Lz) o powierzchni 4,4326 ha 

• Trwałego uŜytku zielonego (Ł) – 0,1600 ha 

• Tereny pozostałe – droga p-poŜ (pow. 0,0530 ha). 

 

Zagospodarowanie terenu w kierunku rolnym pokrywa się z zaproponowanymi  

w ramach rekultywacji składowiska rozwiązaniami technicznymi i biologicznymi. 
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6. Zalecenia 

 

1. Z uwagi na specyfikę prac rekultywacyjnych wykonywanych w tego rodzaju 

warunkach, ich realizację winno się zająć przedsiębiorstwo, mające naleŜytą praktykę  

w powyŜszym przedmiocie.  

2. Ocenę udatności nasadzeń na poszczególnych wydzieleniach naleŜy przeprowadzić  

w pełni okresu wegetacyjnego (lipiec - sierpień), przy udziale zainteresowanych stron, 

 a więc Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, projektanta – Pracowni Analiz 

Środowiskowych Sozolog oraz wykonawcy zadrzewień. 

3. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie ze strony wykonawcy prac 

rekultywacyjnych i zadrzewieniowych winny być przed tym uzgodnione z autorami 

opracowania. 
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8. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
 

Fot. 1. Widok na składowisko (pas zieleni izolacyjnej) od strony drogi Kosorowice-Kamień 
Śląski 

 

 
 

Fot. 2. Pas zieleni izolacyjnej od strony pól uprawnych 
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Fot. 3. Brodzik dezynfekcyjny i droga technologiczna do kwatery z odpadami 
 
 

 
 

Fot. 4. Budynek administracyjno-gospodarczy przeznaczony do rozbiórki 
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Fot. 5. Wierzchowina kwatery z odpadami mineralnymi przeznaczonymi do utworzenia 
warstwy inertnej 

 

 
 

Fot. 6. Południowa część wierzchowiny przeznaczona do wykonania warstwy inertnej,  
a następnie warstwy właściwej okrywającej 
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Fot. 7. Skarpa na kwaterze przeznaczona do makroniwelacji i złagodzenia nachylenia 

 

 

 

Fot. 8. Skarpa przeznaczona do niwelacji od strony istniejącego zadrzewienia 



PPRROOJJEEKK TT  RREEKK UULL TTYYWWAACCJJII   II   ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNII AA  SSKK ŁŁ AADDOOWWII SSKK AA  OODDPPAADDÓÓWW  KK OOMM UUNNAALL NNYYCCHH    
WW  KK OOSSOORROOWWII CCAACCHH  GGMM II NNAA  TTAARRNNÓÓWW  OOPPOOLL SSKK II   

 

 
Pracownia Analiz Środowiskowych Sozolog, ul. Kościuszki 33/10, 45-063 Opole 46 
 

 

Fot. 9. Sosna zwyczajna wyrosła w procesie sukcesji naturalnej na terenie przeznaczonym 

do zadrzewienia 

 

 

Fot. 10. Powierzchnia przeznaczona do utworzenia trwałego uŜytku zielonego 
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ANEKS 
 

 

 

Krótka charakterystyka wybranych gatunków roślinności drzewiastej i krzewów, 

planowanych do wykorzystania w rekultywacji biologicznej. 
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Pinus sylvestris – sosna zwyczajna 

Sosna pospolita jest gatunkiem o duŜej zmienności, co jest związane z jej ogromnym 

zasięgiem geograficznym. Zwykle jest to duŜe drzewo dorastające do wysokości 25-35 m., 

warunkach w sprzyjających warunkach nawet 40-48 m. i pierśnicy 1,5 m. Korona  

u młodych osobników jest stoŜkowata, u starych szeroka, zaokrąglona lub parasolowata.  

W zwarciu wykształca pień prosty (w postaci strzały) i małą wysoko osadzoną koronę.  

Na otwartej przestrzeni stare, samotne drzewa są niŜsze, do 15-20 m., mają pień krótki  

i szeroką, spłaszczoną koronę. Sosna rośnie bardzo szybko; okres pędzenia występuje 

między 15 a 25 rokiem Ŝycia. Około 50 roku wzrost słabnie, a w wieku 100-120 lat 

przyrost na wysokość zupełnie ustaje. System korzeniowy jest zmienny: na świeŜych 

piaskach jest on głęboki z wyraźnym korzeniem palowym i dobrze rozwiniętymi 

korzeniami bocznymi; na suchych piaskach z głębokim poziomem wody i na bagnach 

rozwija się powierzchniowy system bez korzenia palowego. Na najsuchszych glebach 

piaszczystych boczne korzenie są bardzo szerokorozgałęzione tuŜ pod powierzchnią gleby, 

dzięki czemu mogą one dobrze wykorzystywać wodę opadową. Sosna pospolita doskonale 

znosi duŜe wahania temperatury (mrozy i upały), rośnie dobrze przy niewielkiej ilości 

opadów atmosferycznych, jest odporna na suszę atmosferyczną i glebową. Rośnie takŜe 

tam, gdzie okres wegetacji wynosi zaledwie 2 miesiące, a temperatura zima dochodzi do –

500C. Jest drzewem o rozległej amplitudzie Ŝyciowej. MoŜe rosnąć zarówno na skale, jak  

i na suchych piaskach czy torfach. Do dobrego wzrostu wymaga jednak gleb świeŜych, 

przewiewnych i dość głębokich. Nie znosi gleb cięŜkich, nie odpowiadają jej równieŜ gleby 

zbyt zasobne. Sosna pospolita ma natomiast duŜe wymagania względem światła; naleŜy  

do gatunków najbardziej światłoŜądnych, ustępując miejsca tylko brzozie i modrzewiowi. 

W korzystnych warunkach siedliskowych w pierwszych latach Ŝycia wytrzymuje lekkie 

ocienienie. 

 
 
Betula pendula – brzoza brodawkowata 

Drzewo w warunkach sprzyjających dorastające do wysokości 30 m i pierśnicy 80 

cm. Korona silnie rozwinięta, luźna u starych drzew, z długimi, cienkimi i zwisającymi  

z konarów gałązkami. Młode gałązki nieowłosione pokryte brodawkami. Brzoza wytwarza 

system korzeniowy silnie rozwinięty, ale powierzchniowy i z tego powodu łatwo ulega 

wywrotom. MoŜe rosnąć na piaskach, glebach suchych i wilgotnych, nie znosi jednak 
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bliskości wody gruntowej. Jest najbardziej światłoŜądnym gatunkiem spośród drzew 

liściastych. Nie cierpi od przymrozków wiosennych, dobrze znosi niskie jak i wysokie 

temperatury, w młodości rośnie szybko; w wieku 10 lat dorasta wysokości 6 m. Około 20 

roku Ŝycia jej przyrost na wysokość słabnie i juŜ w 50-60 roku Ŝycia prawie ustaje. śyje 

stosunkowo niedługo, 90-100 lat. Bardzo lekkie owocki brzozy roznosi wiatr nieraz na 

znaczne odległości. Brzoza jest gatunkiem pionierskim, który pierwszy pojawia się na 

odkrytych przestrzeniach. 

 

Salix caprea – wierzba iwa 

Zwykle wysoki krzew, rzadziej małe drzewo do około 10 m. wysokości i 75 cm 

pierśnicy. Kora gładka, zielonkawoszara, która na starszych pniach przechodzi  

w jasnoszarą, głęboko podłuŜnie spękana. Wierzba iwa jest drzewem leśnym. Występuje w 

całej Polsce na terenach wilgotnych jako domieszka w lasach; często moŜna ją spotkać na 

polanach, brzegach lasu i zrębach. W młodości odznacza się szybkim przyrostem, który 

około 20 roku Ŝycia ustaje. śyje do 60 lat. W stosunku do Ŝyzności gleby mało 

wymagająca, rośnie równieŜ na glebach suchszych, piaszczystych i piaszczysto-gliniastych; 

w stosunku do wilgotności średnio wymagająca. Jest mniej światłoŜądna niŜ inne gatunki 

wierzb, mrozoodporna, rozmnaŜa się głównie z nasion. Sama zasiewa się na hałdach, 

nadaje się do wszelkiego rodzaju zadrzewień krajobrazowych oraz dla rekultywacji 

zniszczonych środowisk. Ceniona jako gatunek miododajny, biocenotycznie uŜyteczny.  

 

Crataegus oxyacantha – głóg dwuszyjkowy 

Wysoki krzew lub niewielkie drzewko wysokości 5-8 m. Kora starszych pędów 

jasnoszara, młode pędy miękko owłosione później nagie, ciernie krótkie długości do 2,5 

cm. W ciągu dwóch lat rośnie powoli, później przyrost wzmaga się, lecz wkrótce znów 

słabnie. śyje długo (do 200 lat). RozmnaŜa się głównie z nasion, daje równieŜ odrośle  

z pnia i korzeni. Odznacza się małymi wymaganiami glebowymi, rośnie równieŜ na 

glebach piaszczystych. Wymaga natomiast duŜo światła i jest odporny na mróz i suszę. 

Stanowi cenny uŜytek biocenotyczny. Stosowany na Ŝywopłoty i w zadrzewieniach 

krajobrazowych. 
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Rosa rugosa – róŜa pomarszczona 

Krzew wysokości 1-1,5 m., rzadko do 2 m. Pędy sztywne, proste i grube, pokryte 

gęsto kolcami. Krzew szeroki, gęsto ugałęziony o regularnym pokroju. Tworzy podziemne 

rozłogi. RóŜa pomarszczona pochodzi z Chin, Korei i Japonii. Jest bardzo odporna na 

mrozy i nie przemarza nawet podczas surowych zim. Mało wymagająca  

w stosunku do gleby, rośnie nawet na bardzo suchych i jałowych glebach piaszczystych. 

Bardzo wytrzymała na suszę. Nadaje się do umacniania suchych skarp i nasypów. Cenny 

krzew dla zadrzewień rekultywacyjnych. Stanowi poŜytek biocenotyczny (kwiaty, owoce). 

 

Prunus spinosa – śliwa tarnina 

Ciernisty, gęsty krzew, rzadziej małe drzewko, wysokości do 4 m., szeroko 

rozrastający się za pomocą licznych odrośli korzeniowych. Tarnina jest pospolita  

na nizinach w całej Polsce. Dając odrośla tworzy z biegiem czasu zarośla, bardzo ozdobne 

w czasie kwitnienia i trudne do przebycia, które stanowią kryjówkę i miejsce lęgowe  

dla wielu ptaków i ssaków. Krzew bardzo wytrzymały na mrozy i suszę oraz mało 

wymagający, co do gleby. Rośnie nawet na suchych, piaszczystych glebach. Jeden  

z najcenniejszych krzewów do zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych, do umacniania 

skarp i zboczy.  

 

Prunus serotina – czeremcha amerykańska 

Drzewo wysokości do 10 m. lub szeroki, luźny krzew o cienkich, zwisających 

gałęziach. Kwiaty białe prawie bezwonne w wąskich wzniesionych gronach, kwitnie późno 

– koniec maja, po rozwoju liści. Owoce ciemnopurpurowe lub czarne, błyszczące wielkości 

grochu, gorzkie, jadalne; dojrzewają w sierpniu-wrześniu. Czeremcha amerykańska 

pochodzi z Ameryki Północnej. Od dawna znana w Europie, w lasach stosowana jest jako 

podszycie na ubogich, piaszczystych glebach. Rośnie szybko. Odznacza się duŜą tolerancją 

co do gleby. Doskonale rośnie i rozsiewa się nawet na bardzo ubogich, suchych, 

piaszczystych i kamienistych glebach, jednak w takich warunkach pozostaje krzewem. 

Bardzo wytrzymała na suszę i mrozy. Znosi nawet silne ocienienie i rośnie równieŜ na 

stanowiskach słonecznych. Czeremcha amerykańska jest cennym gatunkiem dla róŜnego 

rodzaju zadrzewień krajobrazowych ze względu na małe wymagania glebowe, odporność 

na choroby i szkodniki oraz szybki wzrost. 
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Sambucus nigra – bez czarny 

DuŜy krzew rzadziej małe drzewo wysokości do 8 m. o szarej głęboko spękanej 

korze. Kwiaty Ŝółtobiaławe, o silnym duszącym zapachu zebrane w płaskie podbaldachy. 

Kwitnie w maju-czerwcu. Owoce czarne błyszczące, dojrzewają w sierpniu-wrześniu. 

Kwiaty i owoce mają właściwości lecznicze, stanowią cenny pokarm dla ptaków.  

Bez czarny jest gatunkiem pospolitym w całej Polsce. Najlepiej rośnie na glebach Ŝyznych, 

próchnicznych i wilgotnych; lecz równieŜ spotyka się na glebach piaszczystych o niskim 

poziomie wody gruntowej. Rośnie zarówno w pełnym słońcu jak i równieŜ  

w miejscach zacienionych. Bardzo wytrzymały na zanieczyszczenia powietrza. Cenny 

krzew do duŜych zadrzewień krajobrazowych wiejskich i przydroŜnych. 

 

Sambucus racemosa – bez koralowy  

Krzew wysokości 2–4m., pędy jasnobrązowe z ceglastym lub czerwonobrunatnym 

rdzeniem. Kwiaty Ŝółtawobiaławe w gęstych, jajowatych wiechach. Kwitnie bardzo 

wcześnie, kwiecień-maj, jednocześnie z rozwojem liści; owoce koralowoczerwone, 

dojrzewają w czerwcu-lipcu. Bez koralowy występuje w Polsce w stanie dzikim  

w podszyciu lasów, przy drogach leśnych i na zrębach. Jest krzewem szybko rosnącym, 

wytrzymałym na suszę, mało wymagającym co do gleby. Rośnie takŜe na glebach suchych 

i piaszczystych. Jest wytrzymały na zanieczyszczenia powietrza, polecany do zadrzewień 

krajobrazowych, przydroŜnych itp. Jest waŜnym składnikiem biocenotycznym ze względu 

na owoce chętnie zjadane przez ptaki. 
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Spis załączników 
 

Zał. 1. Decyzja Naczelnika gminy Tarnów Opolski Nr UAN-8381/I/90/1 z dnia 9 

kwietnia 1990r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę gminnego 

wysypiska stałych odpadów komunalnych i drogi dojazdowej oraz zbiornika  

na odcieki. 

Zał. 2. Decyzja Wojewody Opolskiego Nr OŚ.III.8660/E/10/90 z dnia 6 września 1990r. 

uzgadniające rozwiązania projektowe na etapie projektu technicznego. 

Zał. 3. Decyzja Wojewody Opolskiego Nr G/IV-6014-2/92 z dnia 28 października 

1992r. zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod składowisko. 

Zał. 4. Decyzja Urzędy Rejonowego w Opolu Nr NB.IV-7355/11/4/92/93 z dnia 16 

marca 1993r. udzielająca pozwolenia na uŜytkowanie składowiska. 

Zał. 5. Decyzja Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-4/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. 

zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne w Kosorowicach, gmina Tarnów Opolski. 

Zał. 6. Decyzja Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-5/03 z dnia 23 lipca 2003r. 

zmieniająca decyzję Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-4/03 z dnia 14 

kwietnia 2003r. zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów 

innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Kosorowicach, gmina Tarnów Opolski. 

Zał. 7. Decyzja Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-8/03 z dnia 9 marca 2004r. 

zmieniająca decyzję Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-4/03 z dnia 14 

kwietnia 2003r. wraz ze zmianą nr OŚ.DLP.7630-5/03 z dnia 23 lipca 2003r. 

zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne w Kosorowicach, gmina Tarnów Opolski. 

Zał. 8. Decyzja Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-8/03 z dnia 6 października 2005r. 

2003r. zmieniająca decyzję Starosty Opolskiego nr OŚ.DLP.7630-4/03  

z dnia 14 kwietnia 2003r. wraz ze zmianą nr OŚ.DLP.7630-5/03 z dnia 23 lipca 

2003r. jak równieŜ z dnia 09.03.2004r. NR OŚ.DLP.7630-8/03 zatwierdzająca 

instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne  

i obojętne w Kosorowicach, gmina Tarnów Opolski. 

 


