
OPIS ROBÓT 
Do kosztorysu inwestorskiego 041-01-024 
LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI NA TERENIE GMINY MOKRSKO. 
1.Zakres przedmiotowy robót. 
Ujęty w kosztorysie 041-01-024 zakres robót, obejmuje likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Mokrsko – lokalizacja w 
g poniŜszego zestawienia: 
-Obiekt nr 1:Strugi w Komornikach, 
-Obiekt nr 2:Jankus w Krzyworzece, 
-Obiekt nr 3:Krzyw orzeka, 
-Obiekt nr 4:Łysa Góra w Chotowie, 
Zakres przedmiotowy i kolejność wykonywania robót: 
1.Usunięcie odpadów z terenu dzikich wysypisk śmieci i zdeponowanie ich na terenie Gminnego Składowiska Odpadów . 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-załadunek zmieszanych odpadów komunalnych, zgromadzonych na terenie dzikich wysypisk śmieci, na środki transportu kołowego 
(samochody samowyładowcze), 
-transport zebranych śmieci na teren Gminnego Składowiska Odpadów , 
-określenie masy dowoŜonych odpadów – waŜenie na terenie Gminnego Składowiska Odpadów , 
-zdeponowanie (rozplantowanie) dowoŜonych odpadów w kwaterze Gminnego Składowiska Odpadów , 
-usunięcie odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych (płyty azbestowo-cementowe, opakowania po naw ozach i środkach ochrony 
roślin, zuŜyte opony) z terenu dzikich wysypisk śmieci – prace te powinno przeprowadzić koncesjonowane przedsiębiorstw o, które z 
chwilą przyjęcia odpadów (udokumentowane kartą przekazania odpadu), przejmuje na siebie obowiązki związane z ich utylizacją. 
2.Rekultywacja terenu po dzikich wysypiskach śmieci. 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-wykop z transportem urobku na teren Gminnego Składowiska Odpadów – wymiana gruntu tylko na terenie Obiektu nr 3 
-usunięcie przez koncesjonowane przedsiębiorstw o skaŜonego gruntu, które z chwilą przyjęcia (udokumentowane kartą 
przekazania odpadu), 
przejmuje na siebie obowiązek związany z jego utylizacją – wymiana gruntu tylko na terenie Obiektu nr 3 
-zasypanie wykopu gruntem mineralnym, dowoŜonym z zewnątrz – wymiana gruntu tylko na terenie Obiektu nr 3, 
-humusowanie terenu po dzikim wysypisku śmieci, gruntem dowoŜonym z zewnątrz – dotyczy tylko Obiektu nr 3, 
-plantowanie powierzchni terenu po dzikich wysypiskach śmieci, 
-sadzenie drzew liściastych na terenie po dzikim wysypisku śmieci – dotyczy tylko Obiektu nr 3, 
-obsiew mieszanką traw terenu po dzikich wysypiskach śmieci, 
3.Ogroblowanie terenu po dzikich wysypiskach śmieci – stworzenie bariery utrudniającej dostęp (dowóz odpadów ) do 
zrekultywowanego terenu. 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-pobór gruntu rodzimego z terenu dzikiego wysypiska śmieci i przemieszczenie go na obrzeŜe rekultywowanego terenu (miejsce 
wykonania grubli) – z uwagi na nieznaczne odległości przemieszczenia urobku (10÷20 m), zaleca się uŜycie koparko-ładowarki 
kołowej, 
-ręczne formowanie nasypu grobli, 
-plantowanie powierzchni wykonanej grobli, 
-humusowanie wykonanej grobli, gruntem dowoŜonym z zewnątrz, 
-sadzenie drzew liściastych na powierzchni korony wykonanej grobli, 
-obsiew mieszanką traw powierzchni wykonanej grobli, 
Dokładny zakres przedmiotowy robót przedstawiono, w załączonym do kosztorysu inwestorskiego nr 041-01-024 przedmiarze robót. 
 
2.Zakres rzeczowy robót. 
2.1.Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci. 
Wyniki przeprowadzonej na terenie Gminy Mokrsko inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci, przedstawiono w niŜej wymienionych 
tabelach: 
Tabela nr 1 
Powierzchnia zajmowana przez składowane odpady oraz kubatura 
składowanych odpadów na dzikich wysypiskach śmieci. 
Tabela nr 2 
Zestawienie ilościowe odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych. 
Tabela nr 3 
Zestawienie ilościowe odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych oraz 
zmieszanych odpadów komunalnych. 
Tabela nr 4 
Zestawienie ilościowe odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych – 
Odpady utylizowane przez koncesjonowane przedsiębiorstw a. 
PowyŜsze tabele załączono do niniejszego opracowania. 
2.2.Zakres rzeczowy robót. 
1.Usunięcie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu dzikich wysypisk śmieci. 
Roboty obejmują: 
-załadunek odpadów – przyjęto załoŜenie, Ŝe 70% odpadów jest ładowane ładowarkami kołowymi, a 30% koparkami, 
-wywóz załadowanych śmieci na teren Gminnego Składowiska Odpadów – transport samochodami samowyładowczymi o tonaŜu 20 
Mg, 
-zdeponowanie (rozplantowanie) dowoŜonych odpadów w kwaterze Gminnego Składowiska Odpadów . 
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 3. 



: 
2.Usunięcie odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych z terenu dzikich wysypisk śmieci. 
Usunięcie odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych (płyty azbestowo-cementowe, opakowania po naw ozach i środkach ochrony 
roślin, zuŜyte opony) z terenu dzikich wysypisk śmieci, naleŜy – powierzyć koncesjonowanym przedsiębiorstw om, które z chwilą 
przyjęcia odpadów 
(udokumentowane kartą przekazania odpadu), przejmuje na siebie obowiązki związane z ich utylizacją. 
Ilość odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych przedstawiono w tabeli 4. 
3.Rekultywacja terenu po dzikich wysypiskach śmieci. 
Roboty obejmują: 
-wykop gruntu w miejscu stwierdzonego skaŜenia w ilości 208,00 m2 z wywozem poza teren dzikiego wysypiska (190,00 m3 na 
teren Gminnego 
Składowiska Odpadów; 18,00 m3 wywóz powierzony koncesjonowanemu przedsiębiorstw u) – wymiana gruntu tylko na terenie 
Obiektu nr 3 
-zasypanie wykopu po usunięciu skaŜonego gruntu pospółką dowoŜoną z zewnątrz (zakup), w ilości 200,00 m3 – wymiana gruntu 
tylko na trenie Obiektu nr 3  
-wykonanie warstw y z ziemi urodzajnej (grubość 0,50 m, powierzchnia w g tabeli 1) z humusu dowoŜonym z zewnątrz (zakup) – 
dotyczy tylko obiektu nr 3  

-ilość nasadzeń drzew liściastych na terenie po dzikim wysypisku, określono na podstawie współczynnika 0,35 drzew a/m2 – dotyczy 

tylko Obiektu nr 3 
-`obsiew mieszanką traw terenu po dzikich wysypiskach śmieci (powierzchnia obsiew u w g tabeli 1), 
3.Ogroblowanie terenu po dzikich wysypiskach śmieci. 
Parametry geometryczne grobli: 
-wysokość grobli:0,70 m 
-szerokość korony grobli:3,00 m 
-nachylenie skarp grobli:1:1 
-szerokość podstaw y grobli:3,00 + 2 x 0,70 = 4,40 m 
-sumaryczna długość skarp 
i korony grobli:3,97 m 
-powierzchnia przekroju 
poprzecznego grobli:[(3,00 + 4,40)/2] x 0,70 = 2,59 m2 
-długość grobli: 
-Obiekt nr 1:400,00 m 
-Obiekt nr 2:400,00 m 
-Obiekt nr 3:600,00 m 
-Obiekt nr 4:450,00 m 
-powierzchnia grobli: 
-Obiekt nr 1:400,00 x 3,97 = 1588,00 m2 
-Obiekt nr 2:400,00 x 3,97 = 1588,00 m2 
-Obiekt nr 3:600,00 x 3,97 = 2382,00 m2 
-Obiekt nr 4:450,00 x 3,97 = 1786,50 m2 
-kubatura grobli: 
-Obiekt nr 1:400,00 x 2,59 = 1036,00 m3 
-Obiekt nr 2:400,00 x 2,59 = 1036,00 m3 
-Obiekt nr 3:600,00 x 2,59 = 1554,00 m3 
-Obiekt nr 4:450,00 x 2,59 = 1165,50 m3 
Dokładny zakres rzeczowy robót przedstawiono w załączonym do kosztorysu inwestorskiego nr 041-01-024 przedmiarze robót. 
Opracował 
Grzegorz Maćkowiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 
1: Powierzchnia zajmowana przez składowane odpady oraz kubatura 
 składowanych odpadów na dzikich wysypiskach.  

    

L.p. Obiekt Powierzchnia Kubatura 
    zajmowana składowanych 
    przez odpadów 
    składowane   
    odpady   
    [m2] [m3] 

1. Obiekt nr 1: Strugi w Komornikach.             3 440,00                3 087,00    

2. Obiekt nr 2: Jankus w Krzyworzece.             5 000,00                5 600,00    

3. Obiekt nr 3: Krzyworzeka.             1 386,00                1 756,80    

4. Obiekt nr 4: Łysa Góra w Chotowie.             3 227,00                2 446,10    
        

  Razem:          13 053,00             12 889,90    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 
2: Zestawienie ilościowe odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych.   

       

L.p. Rodzaj odpadu Ilość 
  Kod Opis Obiekt nr 1: Obiekt nr 2: Obiekt nr 3: Obiekt nr 4: 
      Strugi w Jankus w Krzyworzeka Łysa Góra w 
      Komornikach Krzyworzece   Chotowie 
      [m3] [m3] [m3] [m3] 

1. 101310 Płyty faliste azbestowo-cementowe.                0,60                   0,80                   0,20                   0,50    

2. 150110 Opakowania (worki foliowe) po nawozach         

    i środkach ochrony roślin.                2,00                   4,00                   3,00                   3,00    

3. 170903 Papa smołowa.                     -                          -                   40,00      

4. 160103 ZuŜyte opony.                3,50                        -                     6,50                   5,00    
              

    Razem:                6,10                   4,80                 49,70                   8,50    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 
3: Zestawienie ilościowe odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych oraz zmieszanych odpadów komunalnych. 
      

L.p. Opis Ilość 
    Obiekt nr 1: Obiekt nr 2: Obiekt nr 3: Obiekt nr 4: 
    Strugi w Jankus w Krzyworzeka Łysa Góra w 
    Komornikach Krzyworzece   Chotowie 
    [m3] [m3] [m3] [m3] 

1. Odpady niebezpieczne i uciąŜliwe.                6,10                   4,80                 49,70                   8,50    

2. Zmieszane odpady komunalne (torby foliowe, pety,         

  szkło, papier, kartony, opakowanie z tworzyw, popioły         

  paleniskowe, odpady "zielone", ziemia, gruz budowlany         

  ZuŜyte opony.         3 080,90            5 595,20            1 707,10            2 437,60    
            

  Razem:         3 087,00            5 600,00            1 756,80            2 446,10    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 
4: Zestawienie ilościowe odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych - odpady utylizowane przez koncesjonowane 
 przedsiębiorstwa.     

       

L.p. Rodzaj odpadu Ilość 
  Kod Opis Obiekt nr 1: Obiekt nr 2: Obiekt nr 3: Obiekt nr 4: 
      Strugi w Jankus w Krzyworzeka Łysa Góra w 
      Komornikach Krzyworzece   Chotowie 

1. 101310 Płyty faliste azbestowo-cementowe - [t].                0,60                   0,80                   0,20                   0,50    

2. 150110 Opakowania (worki foliowe) po nawozach         

    i środkach ochrony roślin - [t].                2,00                   4,00                   3,00                   3,00    

4. 160103 ZuŜyte opony - [szt.].                35                         -                     65                    50     
 
 
 
 
 
 
 
 

 


