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III kwartał 2012r.

STOP:

IV kwartał 2015r.

Koszt projektu: 

29 mln PLN

(28 938 582,92PLN)

Źródła finansowania:

-środki własne 

4,3 mln PLN (15%)

4 340 787,44

- środki Funduszu 

Spójności- 24,6 mln PLN 

(85%)  (24 597 795,48 

PLN).

Rekultywacja 10 wielkoobszarowych terenów zdegradowanych

o łącznej powierzchni 183,22 ha

„Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze 

gminy Zabrze”



Teren I 

Nieużytek w Zabrzu Maciejowie 

(okolice boiska Orlik)

STAN PRZED REKULTYWACJĄ

teren zdewastowany









Zakres wykonanych robót:

• usunięcie odpadów z całego terenu;

• wykonanie niwelacji terenu;

• wykonanie utwardzonych ciągów do pielęgnacji zieleni,
z możliwością wykorzystania ich jako ciągi pieszo-rowerowe
i dojazdu do pożaru;

• zamontowanie 6 stacji ścieżki dydaktycznej;

• wykonanie kręgu poszerzania wiedzy z 6 stacjami dydaktycznymi;

• zamontowanie elementów zabezpieczających skarpę;

• nasadzenie 689 szt. drzew i 531 szt. krzewów;

• wysianie odpowiednio dobranej mieszanki traw;



Teren I 

Nieużytek w Zabrzu Maciejowie

(okolice boiska Orlik)

teren zielony rekreacyjny 

STAN PO REKULTYWACJI









Teren II

Nieużytek w Zabrzu Maciejowie 

(teren na północ od ul. Nad Kanałem)
STAN PRZED REKULTYWACJĄ

teren zdewastowany 









Zakres wykonanych robót:

• likwidacja dzikich wysypisk śmieci;

• niwelacja terenu;

• działania rekultywacji biologicznej, w tym nasadzenia
54 drzew i 120 krzewów, zadarnienie skarp;

• wysianie dobranej mieszanki traw;

• wytyczenie szlaku dostępu do konserwacji zieleni;

• wytyczenie ścieżki dydaktycznej i wykonanie dwóch stacji
obserwacyjno-przyrodniczych na trasie tej ścieżki;



Teren II 

Nieużytek w Zabrzu Maciejowie 

(teren na północ od ul. Nad Kanałem)
STAN PO REKULTYWACJI 

teren zieleni nieużytecznej









Teren III 

Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie 

Ogrodu Botanicznego
STAN PRZED REKULTYWACJĄ

teren po eksploatacji gliny, 
wyrobisko wypełnione wodą 









Zakres wykonanych robót:

• usunięcie odpadów komunalnych

• zmianę ukształtowania terenu – niwelacja niestabilnych
geologiczne skarp i zagłębień;

• ukształtowanie terenu w sposób zapewniający prawidłową
gospodarkę wody opadowej;

• wytyczenie ścieżki dydaktycznej;

• wykonanie utwardzonego ciągu pieszo-rowerowego
z możliwością jego wykorzystania jako dojazdu w celu
konserwacji zieleni i dojazdu do pożaru – ze względu na fakt,
iż są to tereny hałdy pogórniczej;



Zakres wykonanych robót c.d.:

• obsadzenie skarp w celu ich umocnienia sadzonkami
wierzbowymi – 1706 szt.;

• usunięcie z oczek wodnych jak największej ilości rogatka
sztywnego w celu niedopuszczenia do zarastania oczek;

• dobór roślin pływających;



Teren III 

Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu 

Botanicznego

STAN PO REKULTYWACJI 

zbiornik wody jako teren rekreacyjny 









Teren IV 

Zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i Hagera

STAN PRZED REKULTYWACJĄ
zdewastowany teren poprzemysłowy









Zakres wykonanych robót:

• usunięcie odpadów komunalnych;

• zmianę ukształtowania terenu – niwelacja niestabilnych
geologiczne skarp i zagłębień;

• ukształtowanie terenu w sposób zapewniający prawidłową
gospodarkę wody opadowej;

• wytyczenie ścieżki dydaktycznej;

• wykonanie utwardzonego ciągu pieszo-rowerowego
z możliwością jego wykorzystania jako dojazdu w celu
konserwacji zieleni i dojazdu do pożaru – ze względu na fakt,
iż są to tereny hałdy pogórniczej;



Zakres wykonanych robót c.d.:

• zabezpieczenie przekroju hałdy wraz z zabezpieczeniem
dostępu na krawędź skarp (3 przekroje) jako historycznego
świadectwa działalności przemysłowej w środowisku;

• wykonanie projektu zadaszonego stanowiska obserwacyjnego
z tablicą informacyjną;

• zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską
z wyeksponowaniem bioróżnorodności w zależności od
okresów wegetacji;

• nasadzenie 731 drzew i 733 krzewów



Teren IV 

Zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i Hagera
STAN PO REKULTYWACJI

teren zielony ze ścieżkami 

i wytyczonymi trasami rowerowymi o charakterze górskich szlaków









Teren V 

Zwał byłej KWK Zabrze – hałda Ruda
STAN PRZED REKULTYWACJĄ

zwał pogórniczy









Teren V 

Zwał byłej KWK Zabrze – hałda Ruda
STAN PO REKULTYWACJI 

uzupełnienie istniejących dróg zielenią dla otrzymania 
terenu zielonego z punktem widokowym









Teren VI 

Zwałowisko powydobywcze przy ul. Trębackiej

STAN PRZED REKULTYWACJĄ

teren zdewastowany po składowisku









Zakres wykonanych robót:

• usunięcie odpadów komunalnych z terenu inwestycji;

• remont szlaku pieszo – rowerowego;

• wykonanie 2 stacji dydaktycznych;

• wykoszenie istniejącej roślinności zielnej i bylin oraz
eliminacja gatunków ruderalnych i inwazyjnych;

• przygotowanie podłoża dla zaprojektowanej łąki kwiatowej;

• wysiew dobranej mieszanki traw i roślin kwitnących;



STAN PO REKULTYWACJI – teren zieleni urządzonej 

Teren VI 

Zwałowisko powydobywcze przy ul. Trębackiej









Teren VIA 

Zwałowisko powydobywcze przy ul. Trębackiej –

obszar A

STAN PRZED REKULTYWACJĄ









Zakres wykonanych robót:

• usunięcie odpadów z terenu inwestycji;

• wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej;

• wykoszenie istniejącej roślinności zielnej i bylin oraz
eliminacja gatunków ruderalnych i inwazyjnych;

• wysiew dobranej mieszanki traw;

• nasadzenia 364 szt. krzewów ozdobnych;

• wykonanie stacji dydaktycznej z tablicą informacyjną;



STAN PO REKULTYWACJI

Teren VI A 

Zwałowisko powydobywcze przy ul. Trębackiej 

– obszar A









Teren VII 

Teren  byłej koksowni „Concordia” w rejonie ul. Hagera

STAN PRZED REKULTYWACJĄ 
zdewastowany teren poprzemysłowy









Zakres wykonanych robót:

• wykonanie przecinki sanitarnej i usunięcie roślinności;

• usunięcie wyrobów zawierających azbest;

• usunięcie odpadów komunalnych oraz odpadów
niebezpiecznych typu smoła, pak;

• usunięcie zanieczyszczonego gruzu;

• skruszenie gruzu betonowego, skalistego i ceglanego
z wyburzeń;

• wypełnienie wykopów po wyburzanych budynkach w części
północne skruszonym gruzem z uzupełnieniem powierzchni
ziemią urodzajną;



Zakres wykonanych robót c.d.:

• wykonanie niwelacji terenu w części północnej (miejscowe
wyrównania terenu i wypełnienia wykopów);

• ułożenie podbudowy pod drogi i ciągi pieszo-rowerowe w części
południowej;

• wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i remontu istniejącej drogi;
• wytyczenie ścieżki dydaktycznej i wykonanie 3 stacji informacji

przyrodniczej i historycznej;
• zabezpieczenie i pozostawienie jako trwała ruina wybranych

obiektów takich jak: fragment instalacji przygotowania paku, mur
oporowy, wieża strażacka, hala krystalizacji naftalenu;

• przeprowadzenie bioremediacji gruntów zanieczyszczonych;
• nasadzenie 468 szt. drzew i 786 szt. krzewów;
• wysiew dobranych mieszanek traw;



Teren VII 

Teren  byłej koksowni „Concordia” w rejonie ul. Hagera

STAN PO REKULTYWACJI - tereny zielone nieurządzonej









Teren VII A

Teren  byłej koksowni „Concordia” 

w rejonie ul. Hagera – obszar D
STAN PRZED REKULTYWACJĄ









Zakres wykonanych robót:

• usunięcie dzikich wysypisk odpadów i odpadów
niebezpiecznych;

• oczyszczenie i przygotowanie terenu (podłoża);

• wykonanie bioremediacji gruntów zanieczyszczonych;

• nasadzenia 154 drzew;

• wysiew dobranej odpowiednio mieszanki traw;

• remont istniejących ciągów pieszych;



Teren VII A

Teren  byłej koksowni „Concordia” 

w rejonie ul. Hagera – obszar D
STAN PO REKULTYWACJI









Teren VIII 

Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej

STAN PRZED REKULTYWACJĄ









Zakres wykonanych robót:

• eliminacja dzikich wysypisk gruzu i odpadów komunalnych;

• eliminacja gatunków ruderalnych i inwazyjnych;

• wykoszenie istniejącej roślinności zielnej i bylin;

• zabezpieczenie strefy przybrzeżnej zbiornika;

• uregulowanie stosunków wodnych poprzez odprowadzenie
nadmiaru wody ze stawów do naturalnego zagłębienia terenowego
i dalej do gruntu poprzez wykonane 54 studnie chłonne;

• wykonanie remontu ciągów pieszo rowerowych;

• wykonanie ścieżki edukacyjnej z 6 tablicami informacji
przyrodniczej;

• nasadzenie 83 szt. drzew;



Teren VIII 

Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej

STAN PO REKULTYWACJI









Rezultaty prac

• Zrekultywowana powierzchnia 183,22 ha zdegradowanyh
przez przemysł obszarów Miasta Zabrze: utworzenie terenów
przyrodniczych dostępnych dla Mieszkańców z możliwością
wykorzystania ich w celach rekreacyjnych i edukacyjnych

• Utworzenie w sumie ok. 15 km ciągów pieszo- rowerowych

• Nasadzenia ok. 1 800 szt. drzew oraz 29 000szt. krzewów

• Wyznaczenie ścieżek ekologicznych w oparciu o walory
siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory,
miejscowy biotop)

• Wykonanie stanowisk obserwacyjnych, tablic
informacyjnych, stacji dydaktycznych

• Wykonanie punktu widokowego



Rezultaty prac

• Z terenów zrekultywowanych usunięto łącznie
około 8000 Mg odpadów komunalnych

• 500 Mg smoły i paku
• Na terenie po byłej koksowni Concordia poddano

bioremediacji ok. 100 000 m3 gruntów
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi


