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I. WSTĘP 

1.1.Podstawa i cel opracowania  

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 02//08/IR z dnia 30 czerwca 2008r. 

zawarta pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu a spółką 

ABRYS Technika z Poznania. 

Niniejsze opracowanie posłuży uzyskaniu zmiany decyzji o zamknięciu składowiska 

odpadów z dnia 29 czerwca 2007 r. (znak WSRiRW.II.AD/6622-9/07) zgodnie z zapisami art. 

54 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Organem właściwym do zmiany tej decyzji 

jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

1.2.Wykorzystane materiały  

1. Projekt   techniczny   jednostadiowy   wylewiska   osadów   pogalwanicznych   przy   ul. 

Kociewskiej w Toruniu, kwiecień 1988 

2. Aneks   do   projektu   technicznego   wylewiska   osadów   pogalwanicznych   przy   ul. 

Kociewskiej w Toruniu, styczeń 1989 

3. Uzupełnienie do aneksu do projektu technicznego wylewiska osadów pogalwanicznych 

przy ul. Kociewskiej w Toruniu, kwiecień 1989 

4. Projekt     przystosowania     istniejącego     wylewiska     do     składowania     odpadów 

pogalwanicznych i polakierniczych, Toruński Klub Technika NOT, Toruń grudzień 1992 r. 

5. Przegląd ekologiczny Miejskiego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne w Toruniu przy ul. Kociewskiej, Toruński Klub Technika NOT, Toruń 2002 r. 

6. Dokumentacja  geologiczna z wykonania  piezometrów obserwacyjnych  dla  potrzeb 

monitoringu lokalnego Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toruniu przy 

ul. Kociewskiej, F.P-K Hydros S. Lorenc, Toruń 2002 r. 

7. Wyniki monitoringu składowiska w latach 2003 - 2006 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  r. o odpadach (Dz. U. Nr 62. poz. 628 z późn. 

zmianami) 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). 
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II. DANE OGÓLNE  

2.1.Właściciel obiektu  

Właścicielem Miejskiego Składowiska Odpadów (w skrócie MSO) w Toruniu 

zlokalizowanego przy ulicy Kociewskiej jest miasto Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. 

Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

2.2.Zarządzający obiektem  

Jednostką organizacyjną zarządzającą Miejskim Składowiskiem Odpadów jest 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 

159, 87-100 Toruń. 

2.3.Charakterystyka składowiska  

Miejskie Składowisko Odpadów zlokalizowane jest w północnej części miasta Torunia 

przy ulicy Kociewskiej w dzielnicy przemysłowo-s kład owej w odległości około 12 km od 

centrum miasta. Składowisko położone jest na terenie płaskim a w podłożu zalegają grunty 

piaszczyste. Teren MSO sąsiaduje od północnego wschodu ze składowiskiem popiołów EC 

TORUŃ, od południowego wschodu z terenami oczyszczalni ścieków zakładów ELANA, od 

południa z terenami przemysłowymi i linią kolejową, od północnego zachodu z lasem. Teren 

składowiska położony jest poza obszarami zabudowy miejskiej. 

Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu funkcjonuje od 1964 roku. Składowisko 

utworzone zostało przy ul. Kociewskiej na mocy decyzji Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej w Toruniu z dnia 10 października 1964 r.. 

Lokalizacja kompleksu obiektów przeznaczonych pod gospodarkę odpadami zgodna 

jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. 

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu 

jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą 

składowania odpadów niebezpiecznych. 

Teren przeznaczony pod składowanie odpadów obejmuje 4 kwatery składowe + 

zrekultywowane wylewiska: 

1. Kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne A i B o pow. 10,5 ha, 

nieuszczelnione, gdzie kwatera B jest wyłączona z eksploatacji od 2002 roku, 

2. Kwaterę składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne N o pow. 1,8 ha - 

eksploatowana od roku  1995,  uszczelniona geomembraną HDPE z zabudowanym 

układem drenażu odcieków, 
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3. Zrekultywowane w 1994 r. kwatery wylewisk o pow. 1,4 ha, 

4. Kwaterę składowania odpadów niebezpiecznych (pogalwanicznych i polakierniczych)  o 

łącznej pow. 0,8 ha - wyłączona z eksploatacji od 2002 roku 

Łączny obszar składowiska wynosi 15,3 ha. Składowisko jest ogrodzone i 

całodobowo monitorowane i dozorowane. 

Kwatera składowania odpadów niebezpiecznych (pogalwanicznych i polakierniczych) 

Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu stanowi odrębny ogrodzony obiekt 

zlokalizowany w południowej części MSO pomiędzy droga dojazdową do kwatery głównej 

MSO a zbiornikiem stabilizacyjnym odcieków. 

Łączna powierzchnia składowiska odpadów niebezpiecznych wynosi 8117 m2; 

natomiast powierzchnia kwatery odpadów niebezpiecznych 2700 m2 a pojemność całkowita 

6100 m3. Kwatera składowiska jest zbiornikiem jednokomorowym naziemnym uformowanym 

w wyniku budowy obwałowań. Rzędna dna wynosi 70,10 m npm; rzędna otaczającego wału 

ziemnego 73,60 - 73,70 m npm. Kwatera uszczelniona została warstwą gliny grubości 50 

cm, a następnie dodatkowo geomembraną HDPE 1,5 mm. Pod warstwą gliny wykonany 

został drenaż żwirowy dla odprowadzenia gazów zbierających się pod dnem kwatery. Przy 

południowej skarpie kwatery wykonano awaryjny rów opaskowy. Wewnętrzna skarpa 

zachodnia posiada 4 betonowe koryta zlewne. Na koronie skarpy zachodniej zbudowana jest 

droga o szerokości 3 m dla dowozu odpadów. Teren składowiska jest ogrodzony i 

oznakowany. 

Na składowisku zdeponowanych jest 574,02 Mg odpadów niebezpiecznych, w tym 

113,96 Mg polakierniczych - o kodzie 08 01 11 i 460,06 pogalwanicznych - o kodzie 11 01 

09. Odpady złożone są warstwami w workach foliowych z folii dwuwarstwowej gr. 1,5 mm, po 

50 kg. Ułożone warstwami worki przykryte są geomembraną HDPE i brezentem, nie 

stanowią one żadnego źródła emisji pyłów. Stopień wypełnienia kwatery ocenia się na ok. 8 

%. Od czasu przejęcia obiektu przez MPO tj. od dnia 04.10.2001 r., odpady nie są 

przyjmowane na składowisko. Odcieki i wody opadowe odprowadzane są z kwatery 

okresowo, poprzez odpompowanie do sąsiedniego zbiornika stabilizacyjnego odcieków z 

MSO i dalej do kanalizacji miejskiej. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 



WYTYCZNE TECHNICZNE ZAMKNIĘCIA SKŁADOWISKA WRAZ 
Z HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REKULTYWACJĄ KWATERY 

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH STANOWIĄCEJ ELEMENT MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA 
ODPADÓW W TORUNIU PRZY ULICY KOCIEWSKIEJ 

III. TECHNICZNY SPOSÓB REKULTYWACJI NIEEKSPLOATOWAN EJ 

KWATERY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  

Ze względu na niewielką ilość zgromadzonych w kwaterze odpadów rekultywacja 

nieeksploatowanej kwatery odpadów niebezpiecznych składać będzie się z następujących 

etapów: 

• Przemieszczenie zalegających odpadów w celu uformowania jednolitej warstwy 

• Wykonanie    okrywy   rekultywacyjnej    obejmującej    obszar   zalegania    odpadów 

niebezpiecznych 

• Wypełnienie pozostałego fragmentu niecki kwatery 

Proponowany kierunek rekultywacji - teren zielony 

Przemieszczenie odpadów 

Pierwszym etapem prac rekultywacyjnych jest przemieszczenie odpadów 

znajdujących się w kwaterze w celu uformowania jednolitej warstwy odpadów umożliwiającej 

wykonanie okrywy rekultywacyjnej o grubości 2 m. Odpady w ilości około 600 m3 zostaną 

ułożone warstwą o grubości około 1,3m u podnóża południowego obwałowania kwatery. 

Wykonanie okrywy rekultywacyjnej 

Drugim etapem prac rekultywacyjnych jest przeprowadzenie prac związanych z 

ułożeniem okrywy rekultywacyjnej składającej się z następujących warstw: 

• warstwy ekranującej, 

• warstwy drenażowej, 

• wierzchniej warstwy ziemnej. 

Na uformowanej warstwie odpadów przewiduje się ułożyć warstwę ekranującą 

o miąższości 0,5 m złożoną z: 

• warstwy mineralnej wykonanej z gruntu słabo przepuszczalnego o współczynniku 

filtracji nie większym niż 1x10"9 m/s wraz z zagęszczeniem 

• izolacji syntetycznej w postaci maty bentonitowej 

Na warstwie ekranującej należy następnie ułożyć warstwę drenażową z gruntu 

dobrze przepuszczalnego (współczynnik filtracji większy niż 1x10^ m/s) o miąższości 0,5 m 

wraz z zagęszczeniem. W warstwie drenażowej przewiduje się ułożenie systemu drenów o 

średnicy 5 cm połączonych w kolektor zbiorczy o średnicy 7,5 cm. Kolektor zostanie 

wyprowadzony przewiertem przez obwałowanie. Na zewnętrznej skarpie obwałowania 

przewiduje się ułożenie ścieku betonowego korytkowego, którym wody opadowe z drenażu 
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odprowadzane będą do istniejącego u podnóża skarpy koryta odwadniającego i dalej do 

istniejącej studni. 

Na warstwie drenażowej przewiduje się ułożyć wierzchnią warstwę ziemną 

(glebotwórczą) o miąższości 1,0 m wraz z jej zagęszczeniem. Do wykonania warstwy 

glebotwórczej projektowanej okrywy rekultywacyjnej można wykorzystać odpady inne niż 

niebezpieczne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 

2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami 

(Dz. U. Nr 46, poz. 356). 

Ukształtowanie okrywy rekultywacyjnej pokazano na przekrojach przez kwaterę 

odpadów niebezpiecznych (zał. rys. nr 4). Schemat warstw okrywy rekultywacyjnej kwatery 

odpadów niebezpiecznych pokazano w załączniku nr 5. 

Na planie kwatery odpadów niebezpiecznych (zał. rys. nr 2) przedstawiono 

projektowane ukształtowanie terenu kwatery po wykonaniu okrywy rekultywacyjnej odpadów 

niebezpiecznych 

Projektowana okrywa zabezpiecza odpady przed infiltracją wód opadowych zgodnie z 

zapisami §17 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. 

Wykonaną okrywę rekultywacyjną przewiduje się obsiać mieszanką traw i roślin 

motylkowych, których zadaniem będzie doprowadzenie do zadarniania czaszy utworzonej w 

wyniku rekultywacji technicznej. 

Wypełnienie pozostałego fragmentu niecki kwatery 

Po wykonaniu okrywy rekultywacyjnej zabezpieczającej znajdujące się w kwaterze 

odpady niebezpieczne przewiduje się wypełnienie pozostałego fragmentu niecki kwatery 

materiałem inertnym do poziomu obwałowania. Ukształtowanie docelowej wierzchowiny 

umożliwiać będzie spływ wód opadowych poza teren kwatery 

Na planie kwatery odpadów niebezpiecznych (zał. rys. nr 3) oraz przekrojach (zał. 

rys. nr 4) przedstawiono projektowane ukształtowanie terenu kwatery po wypełnieniu całej 

niecki. 

Uformowaną wierzchowinę kwatery przewiduje się obsiać mieszanką traw i roślin 

motylkowych, których zadaniem będzie doprowadzenie do zadarniania czaszy utworzonej w 

wyniku rekultywacji. 
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