
PROTOKÓŁ NR 11/11 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 12 października 2011 r.  

 
 
 Komisja wizytowała Składowisko Odpadów Komunalnych w Otwocku-Świerku 
Spółki z o.o. Sater-Otwock.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności, Magdalena śurawska Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz przedstawiciele Spółki Sater-Otwock:  

− Jerzy Sułkowski - Dyrektor Składowiska, 
− Tomasz Gawroński - specjalista d/s ochrony środowiska,  w Spółce AMEST- 

udziałowiec w Spółce Sater-Otwock, 
− Marzena Połosak - członek Zarządu Spółki Sater-Otwock, z ramienia Gminy 

Otwock. 
 
Składowisko odpadów Spółki Sater-Otwock w Otwocku-Świerku eksploatowane od 

1998 roku przeznaczone jest do składowania odpadów z Otwocka i jego okolic, obejmuje 
teren 20 ha. 
Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami: 

− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
(tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami składowisko zaliczone jest 

do Regionalnych Składowisk Komunalnych. 
Na składowisku zatrudnionych jest 15 osób. Czynne jest od godz. 730 do 1700. 
Maksymalny limit składowania odpadów rocznie wynosi ok. 40 tys. ton.                 

Na składowisku znajdują się wyłącznie odpady komunalne, nie występują odpady 
niebezpieczne. Wartość 1 tony to koszt 200 zł, w tym 108 zł opłata marszałkowska.  

Przy wjeździe na teren znajdują się dwie wagi elektroniczne. 
Prowadzony jest kontroling i ewidencja dostarczanych odpadów, zgodnie z kodami 

określonymi w ustawie. 
W ostatnich latach wykonano instalację odgazowania czynnego z agregatem 

prądotwórczym o mocy 500 MW oraz „świeczkę”. 
W najbliŜszym czasie planowana jest budowa zakładu obróbki mechanicznej               

i biologicznej (budowa kompostowni i centrum segregacji opadów). 
Eksploatacja składowiska przewidziana jest do 2028 roku. 

 
 Podsumowanie wizytacji nastąpi na następnym posiedzeniu Komisji. 
  

 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
             Protokółowała:            Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
 
 


