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Protokół Nr 5/15 
  ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego  

oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
w dniu 18 czerwca 2015 r.  

 
 

Posiedzenie połączonych komisji odbyło się na terenie składowiska odpadów                          
w Otwocku Świerku, które prowadzi Sater Otwock Spółka z o.o., pod kierunkiem 
przewodniczących, radnego Dariusza Sokoła i radnego Kazimierza Ciorgi, w godzinach od 
1500 do 1710. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
− członkowie komisji,  
− przedstawiciele Spółki Sater Otwock: Pan Michał Dzioba - Dyrektor Generalny oraz 

Pani Marzena Połosak - Członek Zarządu Spółki Sater Otwock, z ramienia Gminy 
Otwock, 

− Pan Kazimierz Pietras - Dyrektor składowiska, 
− mieszkańcy powiatu otwockiego,  
zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Dyrektor Generalny Spółki Sater Otwock Michał Dzioba przedstawił genezę 

powstania  składowiska. Poinformował o jego funkcjonowaniu i działalności. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane w Otwocku 
Świerku stanowi współwłasność Spółki SATER (67 %) i Miasta Otwocka (33 %). Łączna 
powierzchnia terenu instalacji stanowi 20,85 ha, w skład której wchodzą: kwatera Nr 1 o 
powierzchni 2,88 ha (zamknięta w 2005 r.) oraz kwatera Nr 2 o powierzchni 3,28 ha 
(użytkowana, w obrębie której wydzielono dwa sektory składowania: 2a i 2b). Docelowo 
planowane do wykonania są jeszcze dwie kwatery: Nr 3 i Nr 4. Łączna powierzchnia czterech 
kwater, to 11,79 ha.  
Składowisko posiada wymagane prawem ochrony środowiska następujące decyzje: 

− o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
− pozwolenie na budowę,  
− pozwolenie na użytkowanie kwatery Nr 1, 
− pozwolenie na użytkowanie kwatery Nr 2, 
− zgodę na zamknięcie kwatery Nr 1, 
− pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów, 
− instrukcję eksploatacji składowiska,  
− pozwolenie wodno-prawne.  

Maksymalny limit odpadów składowanych w ciągu roku nie może przekroczyć 40 tys. ton.  
Dyrektor Michał Dzioba zaznaczył, iż Spółka ma prawo przyjmować więcej odpadów niż 
ustalony limit, ze względu na wchodzący w ich skład materiał podlegający odzyskowi. Spółka 
wykorzystuje masy ziemne (piasek, glina) oraz określoną w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska grupę odpadów, które poddawane są odzyskowi do tworzenia skarp i warstw 
izolacyjnych, budowania dróg technologicznych, tworzenia obwałowań oraz okrywy 
rekultywacyjnej.  
Powstające w wyniku funkcjonowania składowiska wody odciekowe ujmowane są systemem 
drenażowym i przekazywane do zbiornika, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków.   
Wybudowana instalacja odgazowująca zakończona jest agregatem prądotwórczym oraz 
„ świeczką”, dzięki czemu gaz ze składowiska jest wykorzystywany energetycznie lub spalany 
w pochodni.       
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Składowisko jest przedmiotem rutynowych, jak również zlecanych kontroli ze strony 
uprawnionych do tego organów państwa w zakresie przestrzegania przepisów i wypełniania 
wymogów ochrony środowiska.  
Eksploatacja składowiska, którą rozpoczęto w 1998 roku przewidziana jest do 2028 roku. 
Dyrektor poinformował o działaniach podjętych po wzmożonej fali protestów mieszkańców,  
w celu maksymalnego zredukowania oddziaływania z kwatery składowiska. Dodał, iż obecnie                         
w okolicy prowadzone jest badanie odorowe, które rozpoczęło się na wniosek Miasta 
Otwocka.    

 
Uczestnicy wizyty zostali oprowadzeni po terenie składowiska, na którym mogli 

zaobserwować prowadzoną bieżącą działalność. W części eksploatowanej kwatery Nr 2 
odczuwalny był nieprzyjemny intensywny zapach – odór. Część odpadów została „na świeżo” 
zagospodarowana na okrywę rekultywacyjną przy wykorzystaniu piasku i gliny. Widoczny 
był również dowieziony z oczyszczalni osad, który docelowo składowany jest na kwaterze. 
Podczas wizyty komisji nie odnotowano dostarczania nieczystości na składowisko.  

 
Radna Barbara Markowska zaproponowała zorganizowanie spotkania w lipcu br. 

kierownictwa Spółki z zainteresowanymi mieszkańcami w temacie spraw związanych                        
z działalnością i funkcjonowaniem składowiska odpadów w Otwocku Świerku, przy 
współudziale komisji.   

Dyrektor Michał Dzioba, w imieniu Spółki, zadeklarował obecność na ww. spotkaniu.  
Radna Barbara Markowska powiedziała, że pomoże w ustaleniu miejsca posiedzenia. 
  
Z uwagi na przeprowadzane badania na składowisku Komisja Rolnictwa, Leśnictwa                    

i Środowiska uznała, że obecnie brak jest podstaw prawnych do organizowania spotkań dot. 
działalności składowiska z udziałem członków Komisji RLiŚ Rady Powiatu w Otwocku. 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

W załączeniu: 

1) lista obecności. 
 

 
Protokółowała :       Przewodniczył: 
 

       Honorata Tarnowska                   Dariusz Sokół
  
 


