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1. WSTĘP 

Podstawą wykonania prac i sprawozdania była umowa z dnia 07.01.2020 roku zawarta 

pomiędzy Dolnośląską Inicjatywą Samorządową Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, al. Kasztanowa 

3a-5, 53-125 Wrocław, a Przedsiębiorstwem Geologicznym Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Hauke 

Bosaka 3A, 25-214 Kielce. 

W sprawozdaniu przedstawiono przebieg prac wykonanych w trakcie prowadzenia badań 

monitoringowych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie, gmina 

Przemków w 2020 roku. 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC I BADAŃ 

W ramach monitoringu składowiska w 2020 roku wykonano następujące prace: 

➢ pomiary ustalonego zwierciadła wody w piezometrach - maj, listopad; 

➢ pobór reprezentatywnych próbek wód podziemnych - maj, listopad; 

➢ pobór próbki wód odciekowych - maj, listopad; 

➢ zestawienie objętości wód odciekowych – maj, listopad; 

➢ analizy laboratoryjne pobranych próbek wód podziemnych i odciekowych  

obejmujących oznaczenie: pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, ogólnego węgla 

organicznego (OWO), zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr (VI), Hg), sumy 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - maj, listopad; 

➢ pomiary emisji i składu gazu składowiskowego ze studzienek odgazowujących  

– czerwiec, grudzień; 

➢ ocenę sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego -  grudzień; 

➢ badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów i stateczności zboczy w oparciu  

o ustalone repery pomiarowe – listopad; 

➢ zestawienie dobowych sum opadu atmosferycznego zarejestrowanych na stacji 

reprezentowanej dla składowiska odpadów – pomiar dobowy. 

 

2.1. Pomiary zwierciadła wody 

Pomiary poziomu zwierciadła wody zostały wykonane w dniach 12.05. oraz 19.11.2020 

roku, przy użyciu miernika akustycznego (świstawka hydrogeologiczna). Wyniki pomiarów 

zwierciadła wody przedstawiono w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów zwierciadła wody w piezometrach w rejonie składowiska 
odpadów komunalnych w Przemkowie, gm. Przemków 

 

Lp. 

  
Nr otworu 

  
Data pomiaru 

Wysokość Głębokość 

Uwagi kryzy [ m p. kryzy ] 

[ m ] dna zw. wody 

1 2 3 4        5     6 7 

1 P-1 

12.05.2020 r. 

0,70 13,55 10,42 - 

2 P-2 0,55 17,13 13,34 - 

3 P-3 0,48 17,97 14,65 - 
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4 P-1 

19.11.2020 

0,70 13,55 10,58 - 

5 P-2 0,55 17,13 13,40 - 

6 P-3 0,48 17,97 10,70 - 

2.2. Pobór próbek wody 

Opróbowaniem objęto wody podziemne i odciekowe. Próbki wód podziemnych pobrano 

w dniach 12.05. oraz 19.11.2020 roku z trzech piezometrów: P-2, P-3 (piezometry na 

odpływie) i P-1 (piezometr na napływie) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi technik pobierania 

próbek zawartymi w normie PN-ISO 5667-11:2004. Próbki pobrano za pomocą pompy 

zanurzeniowej, po uprzednim pompowaniu oczyszczającym piezometry. W trakcie poboru prób 

wykonano pomiary pH i przewodności. Wyniki tych pomiarów przedstawiono w tabelach 2 ÷ 4 

oraz w załączniku 1.  

Próbki wód odciekowych pobrano w dniach 12.05. oraz 19.11.2020 roku zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi technik pobierania próbek zawartymi w normie PN-ISO 5667-

10:1997. W trakcie poboru próbek wykonano pomiary pH i przewodności. Wyniki pomiarów pH 

i przewodności zawiera tabela 5 oraz załącznik 1. 

Próbki wód podziemnych i odciekowych zostały utrwalone, transportowane 

i przechowywane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utrwalania i postępowania z próbkami 

zawartymi w normie PN-EN ISO 5667-3:2013. 

2.3. Badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne próbek w zakresie: ogólnego węgla organicznego (OWO), 

zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr(VI), Hg), sumy wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA) wykonano w Laboratorium Badań Środowiskowych 

Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. w Kielcach, akredytowanym przez Polskie Centrum 

Akredytacji (Nr Akredytacji – AB 1010). Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. w Kielcach 

posiada również wdrożony system jakości potwierdzony Certyfikatem Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania (Jakość  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  Środowisko) Nr JBS-180/5/2020. 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

3.1. Wody podziemne 

Jako kryterium oceny jakości wód podziemnych przyjęto Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  (Dz.U. 2019 poz. 2148). 

Klasy jakości wód podziemnych wg Rozporządzenia M.G.M i Ż.Ś. z 11.10.2019 r. 
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Wodę podziemną ujmowaną piezometrem P-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów  

i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  (Dz.U. 2019 poz. 2148)  

w I półroczu 2020 roku należy sklasyfikować jako wodę IV (niezadowalającej) klasy jakości 

wód z uwagi na wartość pH, natomiast w II półroczu jako wodę II (dobrej) klasy jakości  

z uwagi na wartość cynku. 

 

Tabela 2. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych próbki wód podziemnych pobranej z piezometru  
P-1 w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie, gm. Przemków 

H – Element fizykochemiczny dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej przy określaniu klasy 
jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym  

* - Brak dostatecznych podstaw do zróżnicowania wartości granicznych w niektórych klasach jakości; przy klasyfikacji 
do oceny przyjmuje się klasę o najwyższej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną 
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 Wartości graniczne wskaźników wód w 

klasach jakości wód podziemnych wg 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
( Dz.U. 2019 poz. 2148) 

P-1 

I II III IV V 12.05.2020 19.11.2020  

1 Odczyn pH - 6,5 – 9,5 <6,5 lub >9,5 6,2 6,9 

2 Przewodność μS/cm 700 2 500 2 500 3 000 >3 000 297 444 

3 OWO mg/l 5 10* 10* 20 >20 <1,0 1,31 

4 OłówH mg/l 0,01 0,025 0,1* 0,1* >0,1 <0,010 <0,010 

5 Miedź mg/l 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,010 <0,010 

6 KadmH mg/l 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0004 <0,0004 

7 Cynk mg/l 0,05 0,5 1 2 >2 <0,030 0,057 

8 Chrom(VI)H mg/l 0,01 0,05* 0,05* 0,1 >0,1 <0,010 <0,01 

9 ∑ WWAH mg/l 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 >0,0005 <0,00003 <0,00003 

10 RtęćH mg/l 0,001* 0,001* 0,001* 0,005 >0,005 <0,00005 <0,00005 

Klasa jakości wody IV II 
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Wodę podziemną ujmowaną piezometrem P-2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów  

i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  (Dz.U. 2019 poz. 2148) w 2020 

roku należy sklasyfikować jako wodę I (bardzo dobrej) klasy jakości wód. 

 

Tabela 3. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych próbki wód podziemnych pobranej z piezometru  
P-2 w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie, gm. Przemków 

H – Element fizykochemiczny dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej przy określaniu klasy 
jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym 

* - Brak dostatecznych podstaw do zróżnicowania wartości granicznych w niektórych klasach jakości; przy klasyfikacji 
do oceny przyjmuje się klasę o najwyższej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną 
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 Wartości graniczne wskaźników wód w 

klasach jakości wód podziemnych wg 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
( Dz.U. 2019 poz. 2148) 

P-2 

I II III IV V 12.05.2020 19.11.2020 

1 Odczyn pH - 6,5 – 9,5 <6,5 lub >9,5 6,5 6,9 

2 Przewodność μS/cm 700 2 500 2 500 3 000 >3 000 262 361 

3 OWO mg/l 5 10* 10* 20 >20 <1,0 <1,0 

4 OłówH mg/l 0,01 0,025 0,1* 0,1* >0,1 <0,010 <0,010 

5 Miedź mg/l 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,010 <0,010 

6 KadmH mg/l 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0004 <0,0004 

7 Cynk mg/l 0,05 0,5 1 2 >2 <0,030 0,046 

8 Chrom(VI)H mg/l 0,01 0,05* 0,05* 0,1 >0,1 <0,010 <0,01 

9 ∑ WWAH mg/l 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 >0,0005 <0,00003 <0,00003 

10 RtęćH mg/l 0,001* 0,001* 0,001* 0,005 >0,005 <0,00005 <0,00005 

Klasa jakości wody I I 
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Wodę podziemną ujmowaną piezometrem P-3, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  (Dz.U. 2019 poz. 2148) 

w I półroczu 2020 roku należy sklasyfikować jako wodę IV (niezadowalającej) klasy jakości 

wód z uwagi na wartość pH, natomiast w II półroczu jako wodę I (bardzo dobrej) klasy jakości. 

 
Tabela 4. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych próbki wód podziemnych pobranej z piezometru  

P-3 w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie, gm. Przemków 

 

H – Element fizykochemiczny dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej przy określaniu klasy 
jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym 

* - Brak dostatecznych podstaw do zróżnicowania wartości granicznych w niektórych klasach jakości; przy klasyfikacji 

do oceny przyjmuje się klasę o najwyższej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną 
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 Wartości graniczne wskaźników wód w 

klasach jakości wód podziemnych wg 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
( Dz.U. 2019 poz. 2148) 

P-3 

I II III IV V 12.05.2020 19.11.2020 

1 Odczyn pH - 6,5 – 9,5 <6,5 lub >9,5 6,2 7,0 

2 Przewodność μS/cm 700 2 500 2 500 3 000 >3 000 315 485 

3 OWO mg/l 5 10* 10* 20 >20 <1,0 <1,0 

4 OłówH mg/l 0,01 0,025 0,1* 0,1* >0,1 <0,010 <0,010 

5 Miedź mg/l 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,010 <0,010 

6 KadmH mg/l 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0004 <0,0004 

7 Cynk mg/l 0,05 0,5 1 2 >2 <0,030 0,051 

8 Chrom(VI)H mg/l 0,01 0,05* 0,05* 0,1 >0,1 <0,010 <0,01 

9 ∑ WWAH mg/l 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 >0,0005 <0,00003 <0,00003 

10 RtęćH mg/l 0,001* 0,001* 0,001* 0,005 >0,005 <0,00005 <0,00005 

Klasa jakości wody IV I 



SPRAWOZDANIE z monitoringu prowadzonego na terenie składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie 

za 2020 rok 

 8 

3.2. Wody odciekowe 

Jako kryterium oceny jakości wód odciekowych przyjęto Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964) z póź. zm. określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 1456). 

Wyniki badań wód odciekowych zawiera tabela 5 oraz załącznik 1. 

Tabela 5. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych próbki wód odciekowych 

Lp. Wskaźnik 

J
e
d

n
o

s
tk

a
 

Najwyższe dopuszczalne 

wartości wskaźników 
zanieczyszczeń wg  Rozp. 
Ministra Budownictwa* 

(Dz. U. nr 136, poz. 964) 
 z póź. zm. 

So 

 12.05.2020 r. 19.11.2020 r. 

1 pH - - 8,9 7,0 

2 Przewodność μS/cm - 462 341 

3 OWO mg/l 1) 2,46 10,1 

4 Ołów mg/l 1 <0,020 0,028 

5 Miedź mg/l 1 <0,020 <0,020 

5 Kadm mg/l 0,4 <0,001 0,001 

7 Cynk mg/l 5 <0,060 <0,030 

8 Chrom(VI) mg/l 0,2 0,024 0,017 

9 ∑WWA mg/l 0,2 <0,00003 <0,00003 

10 Rtęć mg/l 0,06 <0,00005 <0,00005 
* - najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964) z póź. zm. określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 

2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 1456). 

1) - wartość wskaźnika należy ustalać na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wody odciekowe  

w 2020 roku spełniały warunki określone w ww. Rozporządzeniach.  

 

          W tabeli 6 zestawiono objętość wód odciekowych w 2020 roku.  

 
Tabela 6. Zestawienie objętości wód odciekowych na składowisku odpadów komunalnych  

w Przemkowie, gm. Przemków* 
 

Lp. Data Objętość wód 
odciekowych [m3] 

1 styczeń 0,00 

2 luty 0,00 

3 marzec 100,00 

4 kwiecień 0,00 

5 maj 100,00 
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6 czerwiec 0,00 

7 lipiec 100,00 

8 sierpień 0,00 

9 wrzesień 0,00 

10 październik 100,00 

11 listopad 0,00 

12 grudzień  100,00 

SUMA 500,00 

*na podstawie zestawienia wywozu odcieków 

3.3. Biogaz 

Pomiary biogazu zostały wykonane analizatorem gazów składowiskowych typu GA 2000 

w czerwcu i grudniu 2020 r. w dwóch wybranych studniach odgazowujących spośród pięciu  

(I seria badawcza z punktów Sg-1 i Sg-2, a II seria badawcza z punktów Sg-3÷Sg-4). Pomiary 

przeprowadzono w zakresie zawartości: CH4, O2, CO2, przepływu i emisji powierzchniowej,  

a ich wyniki przedstawiono w tabeli 7 i w załączniku 1.  

Pomiary powyższe przeprowadzone w omawianym okresie sprawozdawczym wykazały 

następujący skład gazu składowiskowego: 

• metan (CH4) oscylował na poziomie 0,7 % - 3,0 %;  

• dwutlenek węgla (CO2) oscylował na poziomie 1,1 % - 1,5 %;  

• tlen (O2) występował w interwale 18,7 % - 19,2 %. 

Tabela 7 Emisja i skład biogazu w rejonie składowiska odpadów w Przemkowie, gm. Przemków 

 Data 
Temperatura 

[0C] 

 

Strumień 
objętości 

gazów 

[m3/h] 

Metan 
CH4 

[%] 

Tlen 
O2 

[%] 

Dwutlenek 
węgla 

CO2 

[%] 

Emisja 
CH4 

[kg/h] 

Emisja 
CO2 

[kg/h] 

Sg-1 

18.06.2020 r. 

19,8 - 2,2 19,0 1,1 - - 

Sg-2 19,3 - <0,5 20,3 <0,5 - - 

Sg-3 

08.12.2020 r. 

6,3 - 3,2 17,7 2,2 - - 

Sg-4 6,0 - 1,1 19,0 1,4 - - 

„-„ wartość poniżej progu czułości instrumentu 

Pomiary sprawności systemu odgazowania składowiska odbywają się w newralgicznych 

punktach na obwodzie składowiska i wierzchowinie co daje obraz kontroli przemieszczania  

się gazu i umożliwia ocenę ryzyka zagrożenia przez gaz wydostający się ze składowiska. 

Pomiary zostały wykonane w grudniu 2020 roku za pomocą aparatu do pomiaru biogazu GA 

2000 w pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych. Aparat jest systematycznie wzorcowany oraz 

podlega każdorazowo sprawdzeniu gazami wzorcowymi.  

Kontrola systemu odprowadzania gazu składowiskowego przeprowadzona na kwaterze 

składowiska nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Wyniki pomiarów nie 



SPRAWOZDANIE z monitoringu prowadzonego na terenie składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie 

za 2020 rok 

 10 

wykazały żadnych nieprawidłowości na obwodach studzienek odgazowujących oraz na 

obwodzie składowiska.  

3.4. Osiadanie składowiska odpadów i stateczność zboczy 

Przyczyną osiadania powierzchni składowiska są przemiany mikrobiologiczne 

zachodzące w masie odpadów oraz zagęszczanie pod wpływem nacisku nadległych warstw. 

Kontrola osiadania w fazie poeksploatacyjnej powinna być prowadzona przynajmniej raz  

w roku, metodami geodezyjnymi z wykorzystaniem ustalonych reperów.  

Pomiary stanu obecnego zostały wykonane przy wykorzystaniu techniki Geograficznego 

Systemu Pozycjonowania Satelitarnego (GPS). W celu uzyskania geodezyjnych dokładności 

zastosowano odbiornik GPS PM 700 sn:5312430761 z MM10 sn:0204124507463 pracujący 

w trybie RTK (Real Time Kinematic), w układzie państwowym 2000 pobierając poprawki 

z systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS.  

Typ Istniejący 

Punkt początkowy Obserwacja GNSS 

Metoda GNSS Sieć FIX 

Rzut  Obserwacja GNNS 

Ustawienie stacji bazowej GNSS dn.  STRG 

Antena w odbiorniku ruchomym: 

Typ anteny SPP89823 

Dokładność H 0,012 

Dokładność V 0,016 

Pomiar wykonano w odniesieniu do dwóch reperów geodezyjnych (Rp-1 i Rp-2), 

współrzędne zainstalowanych reperów zestawiono w tabeli 8. Nie stwierdzono istotnych różnic 

wysokościowych w odniesieniu do pomiarów prowadzonych w roku ubiegłym. 

Tabela 8. Pomiary osiadania na składowisku odpadów w Przemkowie, gm. Przemków 

Oznaczenie X Y 

Wysokość ortometryczna  

[m n.p.m.] 

 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2019 r. 

Rp-1 5709584.54 5554727.97 157.75 157.74 157.745 157.741 

Rp-2 5709620.43 5554748.59 157.90 157.89 157.894 157.890 

W analizie stateczności skarp składowisk należy określić ich bezpieczne pochylenie  

z uwzględnieniem określonych parametrów geotechnicznych odpadów oraz gruntów podłoża,  

a także – w przypadku skarp już istniejących – prawdopodobieństwo powstania uszkodzenia 

związanego z obsunięciem skarpy. 

Analiza stateczności skarp składowiska przeprowadzona została metodami 

geotechnicznymi przy pomocy programu do oceny stateczności skarp GAMMA-04 (SS) 

opracowanego przez Firmę LEMAR dr inż. Leon Maro z Łodzi. Metoda polega  

na rozpatrzeniu równowagi bryły ograniczonej od góry koroną skarpy i powierzchnią 
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cylindryczną od dołu. Rozpatrywane jest oddziaływanie sił utrzymujących i zsuwających 

działających wzdłuż powierzchni poślizgu. Współczynnik stateczności F wyraża się stosunkiem 

momentów utrzymujących do momentów zsuwających względem środka obrotu powierzchni 

poślizgu. Wartość współczynnika równa jedności (F=1) oznacza stan równowagi granicznej 

pomiędzy tymi momentami. 

Badania wykonano w 2 przekrojach. Wyniki obliczeń dla poszczególnych przekrojów 

zestawiono w tabeli 9. 

Tabela 9 Wyniki obliczeń stateczności skarp 

L.p. Przekrój Współczynnik stateczności F 

1. A-A’ 10,80 

2. B-B’ 5,95 

 

          
Gamma-04/SS          
Stateczność ogólna skarp 

 
_____ Dane ______________________________________________________ 
Wysokość skarpy                             Hsk =   1.00 m 
Kąt nachylenia skarpy do poziomu         alfask =   9.0 ° 
W skarpie nie występuje filtracja wody 
Liczba warstw gruntu skarpy                 nsk = 1 

Opis gruntu skarpy 
Ciężar nasypowy                           gamma =  13.00 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego                      fi =  20.5 ° 
Spójność                                      c =  13.00 kPa 

Liczba warstw gruntu podłoża                 np = 1 
Opis gruntu podłoża 
Ciężar nasypowy                           gamma =  13.00 kN/m3 

Kąt tarcia wewnętrznego                      fi =  20.5 ° 
Spójność                                      c =  13.00 kPa 
Charakterystyczny ciężar własny budowli      qk =   0.001 kN/m2 
Charakterystyczne obciążenie użytkowe korony 
(z uwzględnieniem współczynika dynamicznego) qn =   0.000 kN/m2 
Dopuszczalny wskaźnik stateczności         Fdop =   1.30 
_____ Wyniki ____________________________________________________ 

Wskaźnik stateczności skarpy                  F =  10.80 
jest większy od dopuszczalnego 
Stateczność skarpy jest wystarczająca 

 
Gamma-04/SS                         

Stateczność ogólna skarp 
_____ Dane ______________________________________________________ 
Wysokość skarpy                             Hsk =   1.70 m 

Kąt nachylenia skarpy do poziomu         alfask =  17.0 ° 
W skarpie nie występuje filtracja wody 
Liczba warstw gruntu skarpy                 nsk = 1 
Opis gruntu skarpy 

Ciężar nasypowy                           gamma =  13.00 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego                      fi =  20.5 ° 
Spójność                                      c =  13.00 kPa 
Liczba warstw gruntu podłoża                 np = 1 
Opis gruntu podłoża 
Ciężar nasypowy                           gamma =  13.00 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego                      fi =  20.5 ° 
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Spójność                                      c =  13.00 kPa 

Charakterystyczny ciężar własny budowli      qk =   0.001 kN/m2 

Charakterystyczne obciążenie użytkowe korony 
(z uwzględnieniem współczynika dynamicznego) qn =   0.000 kN/m2 
Dopuszczalny wskaźnik stateczności         Fdop =   1.30 
_____ Wyniki ____________________________________________________ 
Wskaźnik stateczności skarpy                  F =   5.95 

jest większy od dopuszczalnego 
Stateczność skarpy jest wystarczająca 

 

Jako poziom odniesienia przyjęto wysoką wartość minimalną wskaźnika stateczności 

skarpy F = 1,3. Uzyskane wartości w przekrojach A-A’, B-B’ znacznie przewyższają tą wartość, 

co oznacza, że w rozpatrywanych przekrojach stateczność skarp jest wystarczająca.  

3.5. Opady atmosferyczne 

Badanie opadu atmosferycznego można prowadzić na terenie składowiska odpadów lub 

też poza nim, jeśli w trakcie oceny stanu wyjściowego określono stację meteorologiczną 

reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów. 

Dane przedstawione w niniejszym „Sprawozdaniu...” obejmują okres od stycznia  

do grudnia 2020 r. i zarejestrowane zostały na posterunku pomiarowym IMGW w miejscowości 

Polkowice Dolne. Dane przedstawia zał. 3.  

Miesięczne sumy opadów atmosferycznych w m. Polkowice Dolne w 2020 roku 

Stacja 
opadowa 

Miesiące 2020 r. /suma opadów (mm) Suma 
opadów 
(mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Polkowice 
Dolne 

7,8 59,5 21,7 2,5 49,0 63,6 30,6 85,8 63,9 86,8 38,2 14,6 524,0 

 

Opad atmosferyczny mierzony jest deszczomierzem Hellmanna na wysokości 1 m nad 

gruntem. Doba opadowa trwa od godz. 6 czasu uniwersalnego UTC dnia bieżącego do godz. 6 

dnia następnego. 1 mm opadu oznacza 1 litr wody na 1 m2 powierzchni. 
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Z przedstawionych danych wynika, że najwyższe opady atmosferyczne w 2020 roku 

zanotowano w październiku – 86,8 mm, a najniższe w kwietniu – 2,5 mm. Roczna suma 

opadów wynosiła 524,0 mm. 

4. PODSUMOWANIE 

W ramach monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Przemkowie, 

gm. Przemków w 2020 roku wykonano: monitoring lokalny wód podziemnych  

i odciekowych, przeprowadzono pomiary gazu składowiskowego w zakresie zawartości: CH4, 

O2, CO2, przepływu i emisji powierzchniowej oraz dokonano ocenę sprawności systemu 

odprowadzania gazu składowiskowego. Wykonano analizy poziomu osiadania składowiska oraz 

stateczności zboczy i zestawiono dobowe sumy opadów atmosferycznych. 

Wody podziemne pobrane w rejonie składowiska odpadów w Przemkowie, 

gm. Przemków w 2020 roku zaklasyfikowano do wód I (bardzo dobrej), II (dobrej) oraz IV 

(niezadowalającej) klasy jakości wód. Wody cechują się zróżnicowanym stanem chemicznym. 

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wód odciekowych należy stwierdzić,  

że wody odciekowe pobrane z terenu składowiska w 2020 roku spełniają warunki określone 

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków  

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964) z póź. zm. określonymi  

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 

oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 1456). 

Składowisko odpadów w Przemkowie, gm. Przemków w 2020 roku nie stwarza 

uciążliwości dla powietrza atmosferycznego w jego najbliższym otoczeniu, w zakresie takich 

składników biogazu jak: metan (CH4) czy dwutlenek węgla (CO2) o czym świadczy brak 
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zarejestrowanej emisji w/w gazów oraz niskie procentowe zawartości CO2 i CH4. Kontrola 

systemu odprowadzania gazu składowiskowego przeprowadzona na kwaterze składowiska nie 

wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. 

Osiadanie składowiska ma charakter stabilny – stateczność skarp jest wystarczająca. 

Z przedstawionych danych wynika, że najwyższe opady atmosferyczne w 2020 roku 

zanotowano w październiku – 86,8 mm, a najniższe w kwietniu – 2,5 mm. Roczna suma 

opadów wynosiła 524,0 mm. 

Procesy chemiczne zachodzące są długotrwałe i niesterowalne, dlatego konieczne jest 

dalsze prowadzenie monitoringu lokalnego składowiska w zakresie podanym w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 Nr 0, 

poz. 523). 

5. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów  

(Dz. U. Nr 0, poz. 523). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 

2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  

(Dz.U. 2019 poz. 2148). 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz. U. 2015, poz. 1456). 

 


