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CJI

grodziski Grodzisk 
Mazowiecki

Składowisko Odpadów w m.Kraśnicza Wola 
(Rozłogi)

Kraśnicza Wola Miasto i Gmina 
Grodzisk 
Mazowiecki

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej 
Gminy Grodzisk 
Mazowiecki

ul. Sportowa 
29

Grodzisk 
Mazowiecki

(022) 755-51-97, 
755-52-31 fax 
755-68-12

zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki. Teren 
przeznaczony pod alternatywne tereny wysypiska 
gminnego - NU, działka Nr ew. 5/1. Ok.1,5 km na 
zachód od wsi Kraśnicza Wola. Od południa i 
wschodu sąsiaduje z lasem  liściastym, od 
zachodu z drogą polną. Wzdłuż granicy 
południowej i częściowo zachodniej i wschodniej 
znajduje się sieć kanałów irygacyjnych zasilających
stawy hodowlane. Najbliższa zabudowa 
mieszkalna ok.200 m na południo-zachód.

inne niż 
nieb.i 
obojętne

przemysłowe 2000 po 2012 Ogrodzenie pełne żelbetowe, całodobowy dozór 500000,00 69083,80 6926,70 powyżej 20 
Mg

ekran 
przeciwfiltracyjny 
grubości 0,6 m, 
folia karbowana 
grubości 2 mm

tak tak nie nie tak tak tak 2005-03-07

grodziski Żabia Wola Składowisko Odpadów w m.Petrykozy Petrykozy Gmina Żabia Wola Wójt Gminy Żabia 
Wola

ul. Główna 3 Żabia Wola (046) 857-81-81 zgodnie z MPZP Gminy Żabia Wola teren został 
przeznaczony pod składowisko odpadów 
komunalnych NU, działka ew.Nr 89. Lokalizacja w 
wyrobisku piasku o kształcie owalnym o 
głębokości ok.2,5 m ppt. Strefa ograniczonego 
użytkowania 100m wokół wysypiska. Położone na 
terenie rolnym (od południa i częściowo wschodu) 
i leśnym (częściowo od wschodu)

inne niż 
nieb.i 
obojętne

komunalne 1993 po 2012 betonowy parkan o wysokości 1,5 m, dozór w 
godzinach pracy składowiska

10750,00 7644,40 995,60 poniżej 10 
Mg

Folia kwasoodporna tak tak nie nie nie tak tak 2005-03-07

legionowski Serock Składowisko Odpadów w m.Dębe Dębe Miasto i Gmina 
Serock

Komunalny Zakład 
Budżetowy

ul. Nasielska 
21

Serock 782-73-58 zgodnie z MPOZP Gminy Serock składowisko 
znajduje się na terenie przeznaczonym pod 
wysypisko odpadów komunalnych, działka Nr 
ew.94/1. Zajmuje teren wyrobiska po kopalni 
piasku i żwiru. Otoczone gruntami rolnymi. 
Najbliższa zabudowa mieszkalna w odległości  
większej niż 250 m w kierunku południowo-
wschodnim

inne niż 
nieb.i 
obojętne

komunalne 1996 między 2009-
2012

ogrodzenie pełne, stały nadzór (telewizja 
przemysłowa)

45000,00 36000,00 3489,00 10 - 20 Mg Folia PLASTPAPA 
grubości 2 mm

tak tak tak tak nie tak tak 2005-03-15

m.st.Warszawa Dzielnica 
Białołęka

Składowisko Odpadów w m.Warszawa-
Białołęka (SO Paleniskowych EC ŻERAŃ). 
Od 25.12.2003 r. na podstawie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego z dn.11.12.2003r. 
znak:WŚR-V-6620/79/2003 r. - Kwatery 
Magazynowe "Myśliborska".

Warszawa, ul. 
Myśliborska 3

Elektrociepłownie 
Warszawskie S.A.

Elektrociepłownie 
Warszawskie S.A.

ul. Modlińska 
15

Warszawa 587-47-70 , 811-
26-44

w odległości ok.1500 m na północo-zachód od EC 
Żerań, w dolinie rz.Wisły, od południo-zachodu 
graniczy z wałem przeciwpowodziowym Wisły w 
522 km Wisły.

inne niż 
nieb.i 
obojętne

przemysłowe 1963 po 2012 stalowe szlabany na drogach dojazdowych, tablice 
informacyjne o zakazie wchodzenia na teren obiektu; 
pracownik obecny na terenie składowiska 24 h, 1 raz 
na zmianę (praca 3 zmiany na dobę) robi objazd 
całego terenu składowiska samochodem.

1670000,00 871397,20 0,00 nie ma tak tak nie nie tak tak tak 2005-03-15

m.st.Warszawa Dzielnica 
Bielany

Składowisko Odpadów w m.Warszawa-
Bielany (SO Pohutniczych Huty Lucchini-
Warszawa)

Warszawa, ul. 
Kasprowicza 
132

Huta Lucchini-
Warszawa Sp. z 
o.o.

Huta Lucchini-
Warszawa Sp. z o.o.

ul. 
Kasprowicza 
132

Warszawa 835-80-78 , 835-
42-22

północno-zachodnia część terenu Huty , przyległa 
do ul. Wóycickiego.

inne niż 
nieb.i 
obojętne

przemysłowe 1954 przed 2009 częściowo ogrodzone, szlabany na drogach 
dojazdowych, dozór

3140000,00 353209,00 0,00 nie ma tak nie nie nie nie nie tak 2005-03-15

m.st.Warszawa Dzielnica 
Wilanów

Składowisko Odpadów w m.Warszawa-
Mokotów (SO Paleniskowych EC SIEKIERKI. 
Na wydzielonych miejscach składowiska 
ZAWADY utworzono miejsca 
magazynowania odpadów zgodnie z decyzją 
Wojewody Mazowieckiego znak:WŚR-V-
6620/40/02 z dn.17.09.2002r.)

Warszawa 
Zawady

Elektrociepłownie 
Warszawskie S.A.

Elektrociepłownie 
Warszawskie S.A.

ul. Modlińska 
15

Warszawa 811-30-11 , 811-
26-44

na lewym brzegu rz.Wisły, na terenie Kępy 
Zawadowskiej, w odległości ok.6 km na południo-
wschód od EC Siekierki. Od wschodu graniczy z 
Wałem Zawadowskim na 498-500 km Wisły, 
oddzielającym koryto Wisły (w warszawskim 
systemie obszarów chronionych) oraz w odległości 
ok.40m z rezerwatem awifauny "Wyspy 
Zawadowskie", strefa ochronna 500m wokół 
składowiska

inne niż 
nieb.i 
obojętne

przemysłowe 1962 po 2012 dozór 4500000,00 3887581,00 0,00 nie ma tak nie nie nie tak tak tak 2005-03-07

otwocki Otwock Składowisko Odpadów w m.Otwock-Świerk 
(ESOK)

Otwock - 
Świerk 
[Wola Ducka]

SATER OTWOCK 
Sp. z o.o.

SATER OTWOCK 
Sp. z o.o.

ul. Johna 
Lennona 4

05-400 
Otwock

644-95-87 zlokalizowane w południowo-wschodniej czści 
miasta Otwocka, na granicy z gminami Wiązowna i
Celestynów, w rejonie wsi Wola Ducka, Glina i 
Swierk. Strefa uciążliwości 500m. Działki ew.Nr 
1,2,3,4,5,6/1,6/2,6/3,7,8,9,10, 11 obręb 198 w 
Otwocku-Świerku.

inne niż 
nieb.i 
obojętne

komunalne 1998 po 2012 ogrodzenie pełne, dozór agencji ochrony 1200000,00 269049,50 29370,90 powyżej 20 
Mg

Folia PEHD 2 mm tak tak tak tak tak tak tak 2005-03-24

piaseczyński Góra Kalwaria
(w 
kompetencji 
Delegatury 
WIOŚ w 
Radomiu)

Składowisko odpadów "ŁUBNA" w m. 
Baniocha
(w rekultywacji z wykorzystaniem 
m.in.odpadów komunalnych)  

Baniocha Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania w 
m. st. Warszawie
Spółka z o.o.

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania w m. 
st. Warszawie 
Spółka z o.o.

01-161 
Warszawa  
ul. Obozowa 
43

Warszawa 632-00-51 / 836-
49-16

W kierunku pld.-wsch. od szosy Warszawa-Góra 
Kalwaria, w odl. ok.. 1 km od wsi Baniocha i 
Łubna oraz ok.. 1,8 km na płd.-zach. od m. 
Brześć i Kawęczyn.

inne niż 
nieb.i 
obojętne

komunalne 1978 przed 2009 Ogrodzenie częściowe - dostatecznie zabezpieczony 
wjazd samochodów. Dozór całodobowy.

7284200,00 6331334,00 0,00
(305043 
odzysk)

powyżej 20 
Mg

pionowa ścianka 
szczelna SOLIDUR 
274; 0,6 m; 
0,0000000001 m/s

nie tak tak tak tak tak tak 2005-03-14

piaseczyński Konstancin-
Jeziorna

Składowisko Odpadów w m.Jeziorna (SO 
Poprodukcyjnych Metsa Tissue)

Jeziorna 
ul. Mirkowska 
45

Metsa Tissue S.A. Metsa Tissue S.A. ul. 
Mirkowska 
45

Konstancin-
Jeziorna

754-80-00 , 754-
28-00, 754-83-60

na płaskim tarasie nadzalewowym Wisły, w 
sąsiedztwie obwałowanego koryta rz. Jeziorki. Od 
strony południowej i południowo-zachodniej 
graniczy ze stawami zakładowej oczyszczalni 
ścieków. Zajmuje teren działki nr ew.10/17 ob..02-
01.

inne niż 
nieb.i 
obojętne

przemysłowe 1975 przed 2009 od strony wschodniej, wzdłuż utwardzonej drogi 
lokalnej ogrodzone siatką o wys.2m, od północy i 
północnego-zachodu ograniczone drogą lokalną, 
rowem mel. i ogrodzeniem zakładu, od południa staw 
sedymentacyjny i obwałowanie do wys. 2-2,5 m. 
Codzienny nadzór

b.d. 96411,70 16984,20 powyżej 20 
Mg

nie ma tak nie tak tak tak tak tak 2005-03-15

pruszkowski Pruszków Zamknięte Składowisko Odpadów 
"Żbikowska Góra" w m.Pruszków-Gąsin  
(rekultywowane m.in.z  wykorzystaniem 
odpadów komunalnych)

Pruszków 
ul. 
Przejazdowa 

Miasto Pruszków Miejski Zakład 
Oczyszczania Sp. z 
o.o.

ul. Bryły 6 Pruszków 758-20-63 zlokalizowane pomiędzy osiedlami Gąsin i Żbików 
przy ul. Przejazdowej. Od strony północnej ok. 25 
m od składowiska przepływa rz.Utrata. Decyzja o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w sprawie rekultywacji bryły Góry Żbikowskiej 
dotyczy dz.N ew. 67/2 (obręb 13) przy 
ul.Przejazdowej (d.Kowalskiego) w 
Pruszkowie.Częściowo na działkach prywatnych 
68,91,94/1.

inne niż 
nieb.i 
obojętne

komunalne 1965 przed 2009 szlaban na wjeździe na składowisko, częściowo 
ogrodzone, dozór od 6.00 do 18.00

b.d. 1146163,30 0,00
(odzysk)

powyżej 20 
Mg

nie ma tak
(nie jest 

prawomocna, 
odwołanie nie 

rozpatrzone 
przez SKO)

nie tak tak tak nie tak 2005-03-15

warszawski 
zachodni

Stare Babice Nieczynne Składowisko Odpadów "Radiowo" 
w m.Klaudyn (rekultywowane z 
wykorzystaniem balastu pokompostowego 
Kompostowni "RADIOWO" - ZUOK E-7 MPO 
w m.st.Warszawie Sp.z o.o.)

Klaudyn-
Radiowo

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania 
M.St.Warszawy 
Sp.z o.o.

MPO m.st.Warszawy 
Sp.z o.o. Zakład 
Utylizacji Odpadów 
Komunalnych E-7

ul. 
Kampinoska 
1

Warszawa (022) 835-00-76; 
MPO 632-37-55

zgodnie z MPZP terenu wschodniej części Gminy 
Stare Babice z 2000r., znajduje się w strefie zieleni
parkowo-sportowej ZP/UP. Od strony wschodniej 
graniczy z Parkiem Leśnym "BEMOWO", od 
południa z obszarami leśnymi z  rezerwatami 
przyrody na południowy zachód od składowiska: 
"Kalinowa Łąka" (ok.600 m od składowiska) i 
"Łosiowe Błota" (ok.1200m). Około 500 m od 
budynków mieszkalnych i 400 m (na północ) 
przepływa ciek Lipkowska Woda, dopływ Kanału 
Zaborowskiego w zlewni KPN. Zajmuje działki Nrr 
ew. 513/1 wieś Klaudyn i Warsazwa-Bemowo Nr 
ew.1 i 2 - obręb 5/69.

inne niż 
nieb.i 
obojętne

przemysłowe 1962 przed 2009 drogi wjazdowe zabezpieczone szlabanami, ochrona 
całodobowa

b.d. 4511645,70 0
(odzysk)

powyżej 20 
Mg

pionowa przesłona 
przeciwfiltracyjna 
bentonitowa o 
grubości 0,6 m

nie tak nie tak tak tak tak 2005-03-07


