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Sprawozdanie z realizacji zadania pn. 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi 

wokół zamkniętego, rekultywowanego składowiska 

odpadów w Łężycach” 

W ramach umowy WFOŚ/P/55/2012 

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 2003 r. prowadzi 

rekultywację końcową składowiska odpadów komunalnych w Łężycach, gm. Wejherowo, 

które było eksploatowane od 1979 roku do 31 grudnia 2002 roku.  
  

Zgodnie z uzyskanymi przez Związek decyzjami, poza pracami związanymi 

bezpośrednio z rekultywacją wierzchowiny i skarp wyeksploatowanego składowiska, zostały 

wykonane rowy opaskowe odbierające wody opadowe i kierujące je do zbiornika 

ewaporacyjnego. Inwestycję zrealizowano na podstawie decyzji Wójta Gminy Wejherowo  z 

dnia 25.03.2003 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 

rowów opaskowych wokół podnóża skarp składowiska ze zbiornikiem ewaporacyjnym oraz 

umocnienie skarpy południowej. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie 

udzielił pozwolenia na użytkowanie tej inwestycji. 
 

Duże zróżnicowanie poziomów terenu znajdującego pomiędzy północną a południową 

stroną rekultywowanego składowiska, spowodowało konieczność wybudowania fragmentu 

rowu opaskowego w formie kaskady z elementów betonowych. Jednak ogromne ilości wody 

przepływającej przez rów i kaskadę w trakcie pozimowych roztopów śniegu i wiosennych 

deszczy (w latach 2005-2008) z powierzchni jeszcze nie zadarnionego rekultywowanego 

składowiska, spowodowały podmycie elementów kaskady i jej stopniowe niszczenie.  
 

Ponieważ prace związane z ostatecznym docelowym ukształtowaniem i 

zadarnieniem powierzchni całego rekultywowanego składowiska zostały zakończone w 

czerwcu 2011 r., Związek od 2011 r. podjął działania związane z uporządkowaniem 

gospodarki wodami opadowymi wokół rekultywowanego składowiska odpadów poprzez 

zaprojektowanie i wykonanie rekonstrukcji (remontu) fragmentu uszkodzonego rowu 

opaskowego na odcinku jego największego spadku (kaskady) odprowadzającego wody 

opadowe do zbiornika ewaporacyjnego.  

W sierpniu 2012 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację 

zadania pn. „Remont odcinka E1 – F1 rowu opaskowego odprowadzającego wody opadowe z 

terenu rekultywowanego przez Związek składowiska odpadów komunalnych do zbiornika 

ewaporacyjnego (dz. 177/3 i 177/2) w Łężycach gm. Wejherowo”. 

Wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. z Kartuz przystąpiła do realizacji 

robót 27.08.2012 r. W efekcie prowadzonych prac została odtworzona trasa zniszczonego 
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rowu opaskowego i jego funkcja. Wykonano umocnienia koryta oraz oczyszczono i 

zrekonstruowano zbiornik ewaporacyjny. Roboty zostały zakończenia w dniu 30.10.2012 r.  

 

W ramach robót objętych umową wykonano następujące prace: 

1. Wydobycie z rowu zniszczonych elementów betonowych i żelbetowych, roślinności, 

folii; 

2. Transport wydobytych elementów wraz z załadunkiem i rozładunkiem do zakładu 

unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” znajdującego się w bezpośrednim 

sąsiedztwie rekultywowanego składowiska;  

3. Rozebranie fragmentu wału ochronnego zbiornika ewaporacyjnego na długości ok. 10 

m w celu umożliwienia wjazdu sprzętowi wykonującemu roboty. 

4. Wypompowanie wody ze zbiornika;  

5. Usunięcie ziemi ze zbiornika ewaporacyjnego, która została wymyta z obszaru 

remontowanego rowu i spłynęła do zbiornika tworząc stożek napływowy; 

6. Oczyszczenie zbiornika ewaporacyjnego;  

7. Uzupełnienie ziemią usuniętą ze zbiornika wymytych wyrw w rejonie trasy 

remontowanego rowu, zagęszczenie i uformowanie skarpy; 

8. Wytyczenie trasy rowu zgodnie z pomiarem powykonawczym rowu z 2005 r. 

9. Roboty ziemne wykonywane koparkami: wykopy oraz przekopy, wyprofilowanie 

rowu opaskowego, zagęszczenie gruntu; 

10. Wykonanie w wyprofilowanym rowie podsypki ze żwiru lub pospółki; 

11. Ułożenie geowłókniny separacyjnej na warstwie pospółki o gr. 15 cm jako warstwy 

wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne; 

12. Wykonanie materacy siatkowo – kamiennych gr. 23 cm – 100,05 m
3
; 

13. Wykonanie koszy siatkowo – kamiennych – 111 m
3
;  

14. Wykonanie konstrukcji kaskady w formie progów z koszy siatkowo – kamiennych.   

15. Ułożenie materacy siatkowo – kamiennych o gr. 23 cm; 

16. Wykonanie geokraty komórkowej o wys. 7,5 cm; 

17. Wykonanie zabezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu „MEBA” mała o wym. 

60x40x10; 

18. Rozplantowanie na skarpie ziemi wydobytej z wykopu pod rów, uzupełnienie 

ubytków ziemią; 

19. Humusowanie skarp warstwą humusu o grubości 7,5 cm; 

20. Obsianie trawą powierzchni uformowanej skarpy; 

21. Na skarpach przekraczających 1,5 m wykonanie ogrodzenia ochronnego z siatki leśnej 

rozpiętej na słupach modrzewiowych; 

22. Odtworzenie rozebranego wału ochronnego – uformowanie i zagęszczenie wału, 

zabezpieczenie przed rozmyciem geowłókniną, obsypanie ziemią i zadarnienie; 

 

 Ogółem na realizację remontu odcinka rowu opaskowego i uporządkowanie spływu 

wód opadowych do zbiornika retencyjnego wydatkowano kwotę  306 962,62zł. 
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Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia Związek otrzymał zapewnienie środków w formie 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi wokół zamkniętego, 

rekultywowanego składowiska odpadów w Łężycach Wysokość przyznanej pożyczki wynosi 

230.000 zł co stanowi 74,93 % wartości całego zadania. 

  

W załączeniu: 

1. Mapa powykonawcza remontowanego fragmentu rowu (zał.pdf) 

2. Zdjęcie odtworzonej kaskady; 

Miniatury zdjęć 

3. Zdjęcie oczyszczonego zbiornika ewaporacyjnego; 

Miniatury zdjęć 

 

 


