„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinasowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tytuł projektu: „Rekultywacja kwatery nr 1 na składowisku odpadów w miejscowości
Wysieka”
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
275 634,12 zł.
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pn.
„Rekultywacja kwatery nr 1 na składowisku odpadów w miejscowości Wysieka ” w ramach
Programu Operacyjnego RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 dla Osi priorytetowej 6
Środowisko przyrodnicze; Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez
budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Poddziałanie 6.1.1.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Realizacja projektu ma na celu rekultywację nieczynnego składowiska odpadów o powierzchni
1,6 ha na którym zdeponowano ok. 190.000 Mg odpadów komunalnych. Projekt zakłada
rekultywację składowiska na cele przyrodnicze poprzez korektę ukształtowania terenu, budowę
systemu odprowadzania wód deszczowych, odgazowanie, odizolowanie składowiska odpadów,
ułożenie warstwy glebotwórczej oraz zasadzenie traw i krzewów.
Celem nadrzędnym rekultywacji jest minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na
środowisko wyeksploatowanej kwatery nr 1 przed szkodliwym oddziaływaniem na wody
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, zintegrowanie obszaru kwatery z istniejącym
środowiskiem.
Przewiduje się przeprowadzenie rekultywacji biologicznej polegającej na związaniu trwałej
warstwy roślinnej i nadaniu podłożu waloru terenu zielonego. Podstawowym celem rekultywacji
biologicznej jest doprowadzenie do zadarniania czaszy utworzonej w wyniku rekultywacji
technicznej mieszanką roślin trawiastych i motylkowych. Rośliny nasilają parowanie wody
pomniejszając spływ wód zarówno powierzchniowy jak i wgłębny.
Na zrekultywowanym terenie planujemy posadzić rośliny energetyczne, które będą
wykorzystywane w przemyśle energetycznym jako biopaliwo, tanie i mające małą emisje
zanieczyszczeń do atmosfery. Rośliny energetyczne stają się paliwem przyszłości.
Celem planowanej rekultywacji jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania kwatery nr 1
składowiska w Wysiece po zakończeniu jej eksploatacji na tereny przyległe. Przewiduje się
podjęcie działań mających na celu:
- ograniczenie negatywnego oddziaływania powstającego gazu składowiskowego
- wyeliminowanie możliwości infiltracji zanieczyszczeń z terenu składowiska odpadów do
środowiska gruntowo - wodnego.
Jako podstawowy kierunek zagospodarowania zrekultywowanej kwatery nr 1 składowiska
przyjmuje się teren zielony.
W wyniku realizacji zadania wyeliminowany zostanie problem przenikania zanieczyszczeń do
wód gruntowych i powierzchniowych, a rekultywacja biologiczna - poprzez nasadzenie roślinności
- poza aspektami estetycznymi bez wątpienia będzie miała korzystne oddziaływanie na
środowisko naturalne.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu (data podpisania przez Beneficjenta ostatniego
protokołu odbioru) przewidziany jest na 30-11-2014r.
Publikacja sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
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