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Charakterystyka skCharakterystyka skłładowiska Radiowoadowiska Radiowo
•• ParametryParametry::
•• typ nadpoziomowytyp nadpoziomowy
•• powierzchnia okopowierzchnia okołło 17 hao 17 ha
•• wysokowysokośćść prawie 60 m prawie 60 m n.p.tn.p.t..
•• kubatura okokubatura okołło 4,6 mln mo 4,6 mln m33

•• Lokalizacja:Lokalizacja:
•• ppóółłnocnonocno--zachodnie obrzezachodnie obrzeŜŜa Warszawy. Gmina Stare Babice i a Warszawy. Gmina Stare Babice i 

Dzielnica BemowoDzielnica Bemowo

•• Historia:Historia:
•• skskłładowanie odpadadowanie odpadóów komunalnych od 1962 r. w komunalnych od 1962 r. 
•• od 1992 r. skod 1992 r. skłładowanie wyadowanie wyłąłącznie odpadcznie odpadóów balastowychw balastowych
•• wstwstęępne prace rekultywacyjne i zabezpieczajpne prace rekultywacyjne i zabezpieczająące 1993 r.ce 1993 r.
•• projekt rekultywacji i pozwolenie na budowprojekt rekultywacji i pozwolenie na budowęę 1998 r.1998 r.
•• 2009 r. koncepcja rekultywacji sk2009 r. koncepcja rekultywacji skłładowiska Radiowo z adowiska Radiowo z 

docelowym kierunkiem rekultywacji jako stok narciarskidocelowym kierunkiem rekultywacji jako stok narciarski

•• Rekultywacja:Rekultywacja:
•• ksztakształłtowanie brytowanie bryłły sky skłładowiska ze wzmocnieniem skarpadowiska ze wzmocnieniem skarp
•• droga wjazdowa i drogi technologicznedroga wjazdowa i drogi technologiczne
•• przesprzesłłona przeciwfiltracyjnaona przeciwfiltracyjna
•• system ujsystem ujęęcia i recyrkulacji odciekcia i recyrkulacji odciekóóww
•• system odgazowaniasystem odgazowania
•• sukcesywna zabudowa biologiczna skarpsukcesywna zabudowa biologiczna skarp

•• Planowane zagospodarowanie Planowane zagospodarowanie –– kierunek parkowokierunek parkowo--
rekreacyjny:rekreacyjny:

•• tarasy widokowetarasy widokowe
•• śściecieŜŜki roweroweki rowerowe
•• sporty motorowesporty motorowe
•• lotniarstwo, modelarstwo lotniczelotniarstwo, modelarstwo lotnicze
•• sporty zimowesporty zimowe
•• inneinne



Zakres robZakres robóót rekultywacyjnych na skt rekultywacyjnych na skłładowisku Radiowoadowisku Radiowo

•• ksztakształłtowanie brytowanie bryłły sky skłładowiska z wykorzystaniem odpadadowiska z wykorzystaniem odpadóów w 
balastowychbalastowych

•• system komunikacyjny (droga gsystem komunikacyjny (droga głłóówna i drogi technologiczne)wna i drogi technologiczne)

•• wzmocnienie statecznowzmocnienie statecznośści skarp (nasypy docici skarp (nasypy dociąŜąŜajająące, materace ce, materace 
z opon, z opon, geosiatkigeosiatki, mur oporowy, z, mur oporowy, złłagodzenie nachylenia skarp)agodzenie nachylenia skarp)

•• pionowa pionowa śściana wokciana wokóółł skskłładowiska zabezpieczajadowiska zabezpieczająąca przed ca przed 
wypwypłływem zanieczyszczeywem zanieczyszczeńń na tereny przylegna tereny przyległłe,e,

•• system drenasystem drenaŜŜowy ujmujowy ujmująący odcieki ze skcy odcieki ze skłładowiskaadowiska

•• system recyrkulacji odcieksystem recyrkulacji odciekóów (wyw (wyłąłączony z eksploatacji z uwagi czony z eksploatacji z uwagi 
na odprowadzenie odciekna odprowadzenie odciekóów do kanalizacji w do kanalizacji MPWiKMPWiK))

•• monitoring skmonitoring skłładowiska realizowany od 1998 rokuadowiska realizowany od 1998 roku

•• system odgazowania uruchomiony w 2010 rokusystem odgazowania uruchomiony w 2010 roku

•• przykrycie powierzchni glinprzykrycie powierzchni glinąą i kompostemi kompostem

•• sukcesywne wprowadzanie rosukcesywne wprowadzanie rośślinnolinnośści na skarpyci na skarpy



Efekty rekultywacji skEfekty rekultywacji sk łładowiska Radiowoadowiska Radiowo

1998 rok 2006 rok



Przepisy prawnePrzepisy prawne

•• Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pPrawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z póóźźniejszymi zmian.)niejszymi zmian.)
•• Prawo Ochrony Prawo Ochrony ŚŚrodowiska z 27.04.2001 r. (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 25/2010,rodowiska z 27.04.2001 r. (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 25/2010, poz. 150)poz. 150)
•• Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 186Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 186/2010, poz. 1243)/2010, poz. 1243)
•• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.200Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 (Dz. U. Nr 80, poz. 717)3 (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
•• Ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w Ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w śśrodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 
493)493)

•• Ustawa z 3.10.2008 r. Ustawa z 3.10.2008 r. o udosto udostęępnianiu informacji o pnianiu informacji o śśrodowisku i jego ochronie, udziale rodowisku i jego ochronie, udziale 
spospołłeczeeczeńństwa w ochronie stwa w ochronie śśrodowiska oraz o cenach oddziarodowiska oraz o cenach oddziałływania na ywania na śśrodowiskorodowisko (Dz. U. 199, (Dz. U. 199, 
poz. 1227)poz. 1227)

•• Dyrektywa Rady 1999/31/EC z 26.04.1999r. w sprawie ziemnych skDyrektywa Rady 1999/31/EC z 26.04.1999r. w sprawie ziemnych skłładowisk odpadadowisk odpadóów.w.

•• RozporzRozporząądzenie Ministra dzenie Ministra ŚŚrodowiska z 24.03.2003 r. rodowiska z 24.03.2003 r. –– w sprawie szczegw sprawie szczegóółłowych wymagaowych wymagańń
dotyczdotycząących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknicych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięęcia, jakim powinny odpowiadacia, jakim powinny odpowiadaćć
poszczegposzczegóólne typy sklne typy skłładowisk odpadadowisk odpadóów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz zmiany Dz. U. Nr 39/2009, w (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz zmiany Dz. U. Nr 39/2009, 
poz. 320)poz. 320)

•• RozporzRozporząądzenie Ministra dzenie Ministra ŚŚrodowiska z 9.12.2002 r. rodowiska z 9.12.2002 r. –– w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunkwarunkóów prowadzenia monitoringu skw prowadzenia monitoringu skłładowisk odpadadowisk odpadóów( Dz. U. Nr 220,  poz. 1858 oraz zmiany w( Dz. U. Nr 220,  poz. 1858 oraz zmiany 
Dz. U. Nr 238/2010, poz. 1588) Dz. U. Nr 238/2010, poz. 1588) 

•• RozporzRozporząądzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 7.09.2005 r. dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 7.09.2005 r. w sprawie kryteriw sprawie kryterióów oraz procedur w oraz procedur 
dopuszczania odpaddopuszczania odpadóów do skw do skłładowania na skadowania na skłładowisku odpadadowisku odpadóów danego typuw danego typu (Dz. U. 186, poz. (Dz. U. 186, poz. 
1553)1553)

•• RozporzRozporząądzenie Ministra dzenie Ministra ŚŚrodowiska z 21.03.2006 r. rodowiska z 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadodpadóów poza instalacjami i urzw poza instalacjami i urząądzeniami.dzeniami. (Dz. U. 49, poz. 356)(Dz. U. 49, poz. 356)

•• RozporzRozporząądzenie Ministra Spraw Wewndzenie Ministra Spraw Wewnęętrznych i Administracji z 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia trznych i Administracji z 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunkgeotechnicznych warunkóów posadowienia obiektw posadowienia obiektóów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)w budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)



Plan zagospodarowania bryPlan zagospodarowania bryłły sky skłładowiska (projekt 1998)adowiska (projekt 1998)



Plan zagospodarowania bryPlan zagospodarowania bryłły sky skłładowiska (koncepcja 2009)adowiska (koncepcja 2009)



Koncepcja zagospodarowania skKoncepcja zagospodarowania skłładowiska Radiowo adowiska Radiowo 
w kierunku sportowow kierunku sportowo--rekreacyjnymrekreacyjnym

•• Powierzchnia do zagospodarowania (rzut) Powierzchnia do zagospodarowania (rzut) –– 19 ha19 ha

•• Docelowa kubatura skDocelowa kubatura skłładowiska adowiska -- 4.6 mln m4.6 mln m33

•• DDłługougośćść trasy narciarskiej trasy narciarskiej –– 533 m (z dojazdem do wyci533 m (z dojazdem do wyciąągu 650 m)gu 650 m)

•• SzerokoSzerokośćść trasy gtrasy głłóównej wnej –– 30 m  (szeroko30 m  (szerokośćść nartostrady dojazdowej 10 m)nartostrady dojazdowej 10 m)

•• RRóóŜŜnica wysokonica wysokośści ci –– 56 m (r56 m (róóŜŜnica poziomnica poziomóów stacji dolnej i gw stacji dolnej i góórnej 59 m)rnej 59 m)

•• Nachylenia stoku:Nachylenia stoku:

-- maksymalne maksymalne -- 14 %14 %
-- minimalne minimalne -- 9  %9  %
-- śśrednie rednie -- 11.5 %11.5 %

•• Nachylenia poprzeczne trasy narciarskiejNachylenia poprzeczne trasy narciarskiej-- 0 0 –– 10 %10 %

•• Rezerwa terenu na koronie skRezerwa terenu na koronie skłładowiska pod rynnadowiska pod rynnęę snowbordowsnowbordowąą–– 20 x 100 m20 x 100 m

•• Zjazd dla sanek po nasypie zachodnim Zjazd dla sanek po nasypie zachodnim –– ddłługougośćść 150 m150 m

•• ŁąŁączna dczna dłługougośćść ppóółłek technologicznych (spacerowoek technologicznych (spacerowo--rowerowych)rowerowych)–– okookołło 3 kmo 3 km

•• DDłługougośćść stoku do wycistoku do wyciąągu narciarskiego (krzesegu narciarskiego (krzesełłkowy)kowy)–– 170 m (3170 m (3--4 podpory) 4 podpory) 



Radiowo stok Radiowo stok –– widok z gwidok z góóryry



Radiowo stokRadiowo stok-- model graficzny 3Dmodel graficzny 3D

Strona poStrona połłudniowoudniowo--zachodniazachodnia

Strona poStrona połłudniowoudniowo--wschodniawschodnia



GGóórka rka SzczSzczęśęśliwickaliwicka -- cacałłoroczny stok narciarskioroczny stok narciarski

-- PoczPocząątkowa wysokotkowa wysokośćść 28 m28 m
-- Dosypano 200 tys. mDosypano 200 tys. m33 ziemiziemi
-- Stok narciarski z wyciStok narciarski z wyciąągiem giem 
orczykowym i krzeseorczykowym i krzesełłkowymkowym

-- Igielitowa mata Igielitowa mata DenixDenix, , 
zraszana wodzraszana wodąą z 900 dyszz 900 dysz

-- Sztuczne Sztuczne nanaśśnienieŜŜanieanie zimzimąą
-- Stok oStok ośświetlony, dwietlony, dłł. 260 m, . 260 m, 
rróóŜŜnica wzniesienica wzniesieńń 46 m 46 m 

-- Tor dla sanek (wTor dla sanek (wóózkzkóów)w)


