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– W tym roku mija pięć lat od 
jego zakończenia i osiągnięcia trwa-
łości projektu. Największą inwesty-
cją jest znakomicie funkcjonujący 
Zakład Termicznego Unieszkodli-
wiania Odpadów Komunalnych 
w Koninie, dzięki któremu gminy, 
udziałowcy spółki MZGOK, nie 
mają problemu z zagospodarowa-
niem odpadów. Jednak niewiele 
osób pamięta, że w ramach pro-
jektu zrekultywowanych zostało 
14 gminnych składowisk odpadów. 
Oba zadania realizowane były rów-
nolegle – podkreśla Elżbieta Strek-
er-Dembińska, wówczas kierująca 
realizacją projektu, dzisiaj dyrektor 
techniczny MZGOK Sp. z o.o.

Realizacja projektu rozpoczęła 
się w roku 2012, kiedy pierwszy wy-
konawca zrekultywował dwa składo-
wiska w Cisewie (gm. Turek) i Woli 

Rychwalskiej (gm. Rychwał). Potem 
wyłoniono kolejnych, którzy prowa-
dzili prace na pozostałych składowi-
skach w latach 2014-2015.

W sumie prace rekultywacyjne 
kosztowały blisko 5,5 miliona zło-
tych. A w jakich terminach i jakim 
kosztem odbywało się to w poszcze-
gólnych gminach? 

 Od 28 maja 2012 do 2 maja 2013 
procesowi temu poddane zostały skła-
dowiska w Cisewie (gm. Turek) za 
358.284,23 zł oraz w Woli Rychwal-
skiej (gm. Rychwał) za 410.194,88 
zł. W okresie od 4 kwietnia do 31 
października 2014 roku prace re-
kultywacyjne trwały w Russocicach 
(gm. Władysławów) za 492.145,05 
zł, w Stawkach (gm. Władysławów) 
za 472.490,21 zł, w Grzegorzewie za 
225.330,61 zł, w miejscowości Pod-
gór (gm. Kramsk) za 493.064,72 zł, w 
Białej (gm. Grodziec) za 536.931,90 
zł, w Zielonce (gm. Wierzbinek) za 
367.311,33 zł, w Maciejewie (gm. 
Osiek Mały) za 647.113,02 zł oraz w 
Rzgowie za 212.540,81 zł. Od 4 kwiet-
nia 2014 ruszyły także rekultywacje 

w Mielnicy Dużej (gm. Skulsk) za 
698.694,66 zł, która zakończyła się 31 
maja 2015 oraz w Skubarczewie (gm. 
Orchowo) za 555.954,22 zł gdzie pra-
ce zakończono 31 sierpnia 2015.

Samorządowcy dzisiaj chwalą so-
bie przeprowadzone rekultywacje i 
dostrzegają zalety projektu. – Gmina 
Rychwał nigdy nie miała żadne-
go zorganizowanego i zgodnego z 
przepisami miejsca, w którym były 
zbierane odpady. Był wyznaczony 
taki teren w Woli Rychwalskiej, co 
spotykało się z niezadowoleniem 
tamtejszych mieszkańców. Dlatego 
z radością przystąpiliśmy do realiza-
cji projektu MZGOK, bo wiele osób 
spoza naszej gminy wykorzystywało 
tę lokalizację, by podrzucać odpady, 
więc folie i inne śmieci fruwały po 
okolicy. Cieszę się, że skorzystaliśmy 
z tych środków, co było jedną z traf-

niejszych i rozsądniejszych decyzji. 
Teren został profesjonalnie zrekul-
tywowany ku radości mieszkańców, 
bo wcześniej szpecił i odstraszał. A 
dzisiaj Wola Rychwalska stała się 
jednym z atrakcyjniejszych i przy-
jaznych zielonych miejsc w gminie– 
podkreślił burmistrz Rychwała Stefan 
Dziamara.

Rekultywacja składowiska w Cise-
wie różniła się od pozostałych tym, że 
sposób rekultywacji polegał na usunię-
ciu składowanych tam śmieci i prze-
transportowaniu ponad 14 tys. metrów 
sześciennych odpadów na składowi-
sko MZGOK  Sp. z o.o. w Koninie. 
Wykonano ponadto warstwę wyrów-
nawczą, wyprofilowano powierzchnię 
niecki, wykonano okrywę humusową 
całej powierzchni składowiska oraz 
obsiano nasionami traw całą zrekulty-
wowaną powierzchnię. Jest to jedyne 

miejsce, które dzięki takim pracom, 
może być zagospodarowane na tere-
ny rekreacyjne i sportowe. Pozostałe 
zrekultywowane składowiska zostały 
przywrócone naturze, czyli obsiane 
trawą lub obsadzone krzewami. Do 
tej pory MZGOK odpowiadał za ter-
minowe wykonywanie badań oddzia-
ływania na środowisko realizowanych 
przez autoryzowane firmy. Wyniki 
potwierdzają, że zrekultywowane 
składowiska nie oddziałują negatyw-
nie. Obecnie wszystkie są na bieżąco 
monitorowane, a gminy dbają o termi-
nowe prowadzenie badań i składanie 
sprawozdań instytucjom kontrolują-
cym stan środowiska. 

W tym roku minęło pięć lat od re-
alizacji projektu, a za kilka dni minie 
5-letni termin jego trwałości. Czas 
zatem na sprawdzenie, w jakim sta-
nie są inwestycje przeprowadzone w 

jego ramach. O ile o funkcjonowaniu 
Zakładu Termicznego Unieszkodli-
wiania Odpadów informujemy na 
bieżąco, to nikt nie wraca do tema-
tu zrekultywowanych składowisk 
odpadów. Wygląda zatem na to, że 
wszyscy o nich zapomnieli. 

Tak jak co roku przeprowadza-
my wizję lokalną, żeby sprawdzić 
co się dzieje na tym terenie i czy 
mieszkańcy nie wrócili do wywo-
żenia odpadów w starych miej-
scach. Niestety zdarzały się takie 
przypadki, ale interwencja wło-
darzy gmin była natychmiastowa 
i skuteczna. Zarówno mieszkańcy, 
jak i młodzi samorządowcy kolej-
nych kadencji z trudem są dzisiaj 
w stanie wskazać lokalizację skła-
dowisk. Czasami mamy wrażenie, 
że praca poszła w niepamięć, ale 
z drugiej strony cieszy nas fakt, 
że składowiska już nie są uciąż-
liwe dla mieszkańców i są wręcz 
niezauważalne. Chociaż realizacja 
rekultywacji, jako części dużego 
projektu sprawiała wiele trudno-
ści, czasami bardziej absorbują-
cych niż budowa spalarni, to jed-
nak mamy powód do zadowolenia. 
Efekt ekologiczny został osiągnięty 
i po pięciu latach jest trwały. – pod-
kreśla Elżbieta Streker-Dembińska. 

Projekt współfinansowany był 
przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.
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Minęło pięć lat od przeprowadzonych rekultywacji składowisk

Czy ktoś jeszcze pamięta, 
gdzie one były?

380 milionów złotych brutto kosztowała realizacja dotychczas największego projektu samorządowego „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu 
konińskiego”. obejmującego 36 gmin zamieszkałych przez 370 tysięcy mieszkańców.

REKUlTyWACJA GMiNNyCh 
sKłADOWisK ODpADóW
REAliZOWANA W RAMACh pROJEKTU

Składowisko w Woli Rychwalskiej przed i po rekultywacji


