
• W 1996 r. powstała Spółka Sater. Od tamtej pory na składowisku nie zwiększano rocznych
limitów składowania które wynoszą 40 tys. ton rocznie.

• W 2006 r. firma LEKARO, rozpoczęła działalność w lokalizacji Wola Ducka przy skrzyżowaniu
ul. Narutowicza i Szosy Lubelskiej w odległości 1 km od składowiska Sater. Instalacja
LEKARO była rozbudowywana dzięki pozytywnym decyzjom wydawanym w imieniu starosty
przez ówczesnego członka zarządu powiatu, a obecnego Wójta Gminy Wiązowna w latach
2011 i 2012. Po ostatniej LEKARO ma możliwość przetwarzania ponad 1 mln ton rocznie.

• W 2012 r. Miasto Otwock, wraz z organizacjami ekologicznymi, zablokowało budowę instalacji
LEKARO na działkach bezpośrednio przylegających do składowiska Sater.

• W 2012 r. zarówno ówczesna Wójt Gminy Wiązowna jak i Prezydent Miasta Otwocka
w swoich opiniach dla WPGO (Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami) wyrazili pozytywne
opinie dotyczące wpisania instalacji na ich terenach jako instalacje RIPOK.

• W 2013 r. starosta Otwocki wydał decyzje na powstanie trzeciej instalacji,          zlokalizowanej 
pomiędzy dwoma już istniejącymi (tj. na działkach po GM Records). Zlokalizowanie trzech 
instalacji w tak niewielkich odległościach sprawiło, że problemy odorowe zaczęły 
uniemożliwiać mieszkańcom normalne funkcjonowanie.

Historia:
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Amest Otwock - Otwock lokalizacja

Nie przestrzegano decyzji dotyczących eksploatacji składowiska –

pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska , w zakresie niewłaściwego wykonania warstw 

izolacyjnych a także w zakresie przekroczenia powierzchni działki 

roboczej.

Wystosowano wystąpienie pokontrolne do Marszałka Województwa 

informujące o wynikach kontroli.

LEKARO - Wiązowna lokalizacja 

Firma LEKARO przystąpiła do użytkowania przebudowanej instalacji do 

przetwarzania odpadów bez spełnienia wymagań ochrony środowiska. 

Wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wstrzymania 

użytkowania tej instalacji.

WIOŚ wystąpił m.in. do Wójta Gminy Wiązowna w zakresie udzielonej 

przez niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

LEKARO - Wiązowna lokalizacja

Wg decyzji wydanej przez starostę Nr 165/2014, odpady ulegające 

biodegradacji powinny być magazynowane przez możliwie najkrótszy 

okres czasu z uwagi na właściwości gnilne oraz ewentualne możliwości 

odorowe. Obecny czas ich magazynowania na terenie nieruchomości nie 

jest uzasadniony technologicznie i organizacyjnie.

WIOŚ wskazał Starostę Otwockiego - organ który udzielił zezwolenia 

jako kompetentny do ewentualnego jejgo cofnięcia.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) prowadził kontrolę w Amest
Otwock Sp. z o.o. oraz P.P.H.U LEKARO w piśmie po kontroli z dnia 4.10.2016 r. stwierdza, że:

W związku z kontrolą WIOŚ miasto Otwock zwróciło się Amest, Lekaro, starosty Otwockiego i wójta Wiązowny
o udostepnienie wystąpień pokontrolnych. Jak na razie otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne spółki Amest
i publikujemy je w całości na stronie miasta. Spółka zaznaczyła, że niezwłocznie po zakończeniu kontroli
dostosowała powierzchnię eksploatacyjną do posiadanych decyzji, a od wyliczeń dotyczących grubości warstw
izolacyjnych spółka Amest odwołała się.
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Od 2013 r. w naszym powiecie narastają uciążliwości odorowe, spowodowane zlokalizowaniem
obok siebie trzech instalacji. Wiemy na jakiej podstawie działają firmy z terenu Otwocka, nie
mamy takiej wiedzy na temat firm z Wiązowny. Musimy mieć świadomość, że problem
odorowy jest problemem ponadgminnym i aby go rozwiązać niezbędna jest współpraca gmin
i powiatu.
Przez ostatnie lata miasto Otwock było oskarżane o tworzenie z Otwocka „zagłębia
śmieciowego”, tymczasem Prezydent Miasta Otwocka nigdy nie wydał wiążącej decyzji
dotyczącej rozbudowy jakiejkolwiek instalacji przetwarzania odpadów! Gdy uwaga opinii
publicznej skupiona jest na zakładzie Amest Otwock, w odległości zaledwie 600 metrów,
na terenie gminy Wiązowna, powstaje kolejny zakład LEKARO!
Dostępne nam informacje publikujemy na stronie miasta. Liczymy na to, że podobna
transparentność pojawi się w działaniach Wójta Gminy Wiązowna jak i Starosty Powiatu
Otwockiego. W sprawach dotyczących uciążliwości zapachowych prosimy o kontakt
z Wydziałem Ochrony Środowiska, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Bud. C, (22) 779 20 01,
wew. 171, e-mail: srodowisko@otwock.pl.
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