
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Czesława Ryszkę i Arkadiusza Grabowskiego 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Prze-

mszy”, informując o możliwości zanieczyszczenia na wielką skalę głównego zbiornika wód podziemnych 

Olkusz-Zawiercie nr 454, zaopatrującego w wodę pitną ponad 200 tysięcy mieszkańców powiatów olkuskie-

go, będzińskiego, zawierciańskiego i miejskiego powiatu Dąbrowa Górnicza. 

Sprawa dotyczy przedsięwzięcia określonego jako budowa Centrum Logistyczno-Magazynowego (…) SA 

w B. na terenie wyrobiska po byłej eksploatacji piasku o obszarze 21 ha, przeznaczonego na zeskładowanie 

w górotworze w obszarze zasilania głównego zbiornika wód podziemnych Olkusz-Zawiercie nr 454 około 

4 milionów ton niebezpiecznych odpadów po flotacji ołowiu i cynku. 

Realizacja tego przedsięwzięcia, co potwierdzają naukowcy hydrogeolodzy, spowoduje w niedalekiej 

przyszłości skażenie ujęć wody pitnej ołowiem, kadmem, innymi metalami ciężkimi oraz substancjami żrą-

cymi. 

Znajdujące się przy ujęciach zakłady uzdatniania wody nawet przy dużych nakładach finansowych nie bę-

dą w stanie oczyścić jej z ołowiu, w związku z tym woda będzie zupełnie niezdatna do picia. Izolacja w po-

staci tzw. geomembrany nie spełnia swego zadania w dłuższej perspektywie czasu. 

Dodatkowo należy podkreślić, że ostatnia kopalnia cynku i ołowiu w tym rejonie zostanie zamknięta 

w 2020 r. (kopalnia „Pomorzany”) i tym samym nie będzie wypompowywać wód do Białej Przemszy, co 

spowoduje znaczne podniesienie się wód podziemnych w tym rejonie i możliwość wymywania ołowiu i in-

nych metali ciężkich ze zdeponowanych w ilości około 4 milionów ton odpadów w głębokim wyrobisku pia-

skowym, pod którym znajduje się GZPW Olkusz-Zawiercie. 

Wspomniany przedsiębiorca, (…) SA, chcąc ukryć podstawowy cel, jakim jest składowanie ogromnych 

ilości niebezpiecznych odpadów, zasypuje nimi wyrobisko piaskowe w miejscu zupełnie nienadającym się do 

tego celu i nazwa swoją działalność „odzyskiem materiałów”. 

Panie Ministrze, zgodnie z ustawami – Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach, Prawo geologicz-

ne i górnicze oraz Prawo wodne, a także dyrektywami PE i Rady UE 2008/1/WE nie wolno składować nie-

bezpiecznych odpadów w sytuacji, gdy wody podziemne mogą wymywać trujące odpady i tym samym skazić 

wodę. 

Na wniosek (…) SA burmistrz B., na którego terenie znajduje sią bardzo głębokie wyrobisko piaskowe, 

w którym pragnie się składować niebezpieczne odpady, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji 

środowiskowej. Jak wiadomo, powiatowy inspektorat sanitarny w Olkuszu na wniosek burmistrza B. wydał 

pozytywną opinię co do tego przedsięwzięcia. Pozytywną opinię wydał również regionalny dyrektor ochrony 

środowiska w Krakowie. 

Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” jako strona społeczna, zgodnie z obowiązującym pra-

wem, przystąpił do postępowania administracyjnego dotyczącego uwarunkowań środowiskowych przedsię-

wzięcia na prawach strony, zgłaszając sprawę do prokuratury. 

Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zgłosiła również pani A. K. z powiatowego inspek-

toratu sanitarnego w Olkuszu. Dotyczy ono podania nieprawdziwych danych przez (…) SA w dokumentacji 

ww. przedsięwzięcia. Zawiadomienie nie dotyczy jednak istoty sprawy, a jedynie ją zaciemnia, wstrzymując 

chwilowo postępowanie administracyjne. 

Panie Ministrze, uprzejmie prosimy o zainteresowanie się sprawą. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 

Arkadiusz Grabowski 
 


