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Projekt „Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w 
gminie Białobrzegi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 ma na celu ochronę środowiska, poprzez 
zmniejszenie do atmosfery emisji szkodliwych substancji. Chodzi o rekultywację składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Sucha.  
Gminne składowisko zajmuje powierzchnię 2,97 ha. Powstało nielegalnie w latach 70-tych w 
miejscu dawnego wyrobiska piasku, gdzie przez lata mieszkańcy samowolnie gromadzili 
odpady i nieczystości komunalne. W ten sposób teren wyrobiska zmienił się w „dzikie” 
wysypisko odpadów.  



W 1993 r. władze gminne przystąpiły do uporządkowania składowiska. Udało się to tylko 
częściowo. W 2008 r., z uwagi na brak wymaganego pozwolenia zintegrowanego, 
składowisko zostało wyłączone z użytkowania i od tego czasu stanowi teren zamknięty 
przeznaczony do rekultywacji.  
 
 
 
Inwestycja będzie przebiegać etapami. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną prace 
organizacyjne i porządkowe. Ustawione będą tablice informacyjne, a teren składowiska 
zostanie uporządkowany z „dziko” zalegających odpadów oraz krzaków i innych samosiejek. 
Następnie pryzma odpadów zostanie ukształtowana, wyrównana i zagęszczona. Działania te 
mają na celu zapewnienie swobodnego odpływu powierzchniowych wód opadowych i 
roztopowych. Ponadto, wykonany zostanie szczelny zbiornik odparowujący, który 
przejmować będzie spływ powierzchniowy, otwarty rów odwadniający oraz trzy studnie 
odgazowujące. 
 
Następnie, składowisko zostanie nawiezione i pokryte warstwą o właściwościach izolacyjno-
rekultywacyjnych. Ostatnim elementem będzie nasadzenie roślinności w postaci mieszanki 
traw oraz pasa wierzby wiciowej  
 
 

 


