Nazwa projektu: " Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Orchowie, Gmina Łask "
W dniu 27.04.2011r. w Łaskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami
dotyczące rozpoczętej inwestycji, polegającej na rekultywacji składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask.
Dzięki inicjatywie Gminy Łask mieszkańcy mieli możliwość pozyskania szerszych informacji na
temat realizowanego zadania oraz mogli uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące ich pytania.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące realizowanej inwestycji.
W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące prace:
Ukształtowanie wierzchowiny
- geodezyjne wytyczenie kształtu składowiska
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- formowanie nasypów bryły składowiska
- zagęszczenie powierzchni składowiska
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Ułożenie warstwy wyrównawczej z piasku
Budowa otworów pełniących rolę kominka odgazowującego:
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- wykonanie 3 otworów odgazowujących
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Budowa systemu ujmowania odcieków:
- wykonanie studni z systemem pomp do okresowego wypompowania odcieków
- montaż rurociągów
- wykonanie zbiornika na odcieki – zbiornik retencyjny
- montaż kontenera wraz z pompą samozasysającą
Ułożenie warstwy izolacyjnej
- ekranującej
- drenażowej
Wykonanie rowu opaskowego
Budowa systemu drenażu
- wykonanie studni
- montaż pomp
- montaż rurociągów
Ułożenie warstwy mineralno-humusowej
Wykonanie zabudowy biologicznej /wraz z pielęgnacją w początkowym okresie
wegetacji
- obsianie powierzchni składowiska mieszanką zadarniającą
- nasadzenie roślinności krzewiastej
- sadzenie drzew liściastych
- wysiew nawozów
- koszenie i zagrabianie skoszonej trawy

Na wykonanie powyższych prac Gmina Łask pozyskała 85% dofinansowanie z Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.
Po zamknięciu prac związanych z rekultywacją techniczną i przeprowadzeniu rekultywacji
biologicznej część terenu zostanie zagospodarowana na cele rekreacyjne, stanie się miejscem
wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz atrakcją turystyczną dla odwiedzających „Dolinę Grabi”.
Zakres tych prac stanowi:
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Urządzenie terenu rekreacyjnego
- ciągi piesze i ścieżki rowerowe
- obiekty małej architektury: ławki ogrodowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe
Wyposażenie placu zabaw
- nawierzchnia placu gumowo-poliuretanowa wraz z podbudową
- stół do ping-ponga
- ścianka (skałka) wspinaczkowa
- slalom biegowy
- stoły do gry w szachy i chińczyka
- tory przeszkód
- tablice edukacyjne i tablice regulaminowe placu zabaw wraz z montażem
Skatepark wraz z wyposażeniem

Dane finansowe i terminowe projektu
Beneficjent

Gmina Łask woj. łódzkie

Fundusz strukturalny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007- 2013

Oś Priorytetowa

II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom
i Energetyka

Nazwa działania

Działanie II.2 Gospodarka Odpadami

Wartość projektu

3 814 545,67 PLN

Kwota dofinansowania

2 386 893,22 PLN

Czas trwania projektu

03.03.2010r. - rozpoczęcie realizacji,
31.05.2013r. - rzeczowe zakończenie
Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

