
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brwinów 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 
 
 
 Remondis Sp. z o. o. w Warszawie - Zakład mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Zawodzie 16 
 BYŚ,  Wojciech Byśkiniewicz - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej 
wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych 
selektywnie zbieranych, m. st. Warszawa, ul. Wólczyńska 249 

 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. – Zakład mechaniczno -
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ul. Stefana 
Bryły 6, 05-800 Pruszków. 

 PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie,  
ul. Turystyczna 38. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa - Instalacja do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
m. st. Warszawa, Kampinoska 1 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim – Sortownia  
i kompostownia zmieszanych odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Sportowa 29 

 PPHU Lekaro Jolanta Zagórska - Sortownia odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz zebranych selektywnie oraz część biologiczna do 
przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów 
komunalnych, Wola Ducka, gm. Wiązowna 

 Ziemia Polska Sp. z o. o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Guzów,  
gm. Wiskitki 

 Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. - Składowisko odpadów  
w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna 

 SATER OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku - Składowisko odpadów komunalnych 
w Otwocku – Świerku, gm. Otwock 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim - Składowisko 
odpadów w m. Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki 

 Instalacja do produkcja paliwa alternatywnego ul. Stefana Bryły 6, 05-800 
Pruszków 

 Moduł Biologicznego unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych  
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 

 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie - Składowisko odpadów 
„Żbikowska Góra” w m. Pruszków-Gąsin, ul Przejazdowa, 05-800 Pruszków 

 
 
 


