
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się sprawą funkcjonowania Zakładu Recyklingu Aku-

mulatorów (…) SA oddział produkcyjny w K. przetwarzającego zużyte akumulatory ołowiowo-kwasowe i 

odpady ołowionośne. 

Dotarły do mnie informacje od mieszkańców K. zaniepokojonych możliwością występowania negatywne-

go oddziaływania zakładu zarówno na zdrowie ludzi, jak i na inne elementy środowiska naturalnego. Obawy 

te wydają się mieć uzasadnienie w wynikach licznych kontroli przeprowadzonych przez Warmińsko-

Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który nakładał na zakład administracyjne kary pie-

niężne za przekroczenie określonych w pozwoleniu zintegrowanym ilości gazów i pyłów wprowadzonych do 

powietrza oraz za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym pozwoleniem. 

Między 16 lutego a 21 kwietnia 2017 r. w zakładzie została przeprowadzona kolejna kontrola, obejmująca 

m.in. badanie wody, poziomu hałasu i inwentaryzację kanalizacji. Przedstawiciele Komitetu na rzecz Ochro-

ny Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta K. poinformowali mnie, że opinia publiczna nie ma dostępu 

do wyników kontroli inspektoratu, co wydaje się niezrozumiałe. 

Mieszkańcy powinni mieć prawo do informacji o zagrożeniach dla środowiska, w tym np. ewentualnych 

zanieczyszczeniach wody lub gleby. Komitet podnosi kwestię złego stanu technicznego kanalizacji, którą są 

odprowadzane tzw. ścieki opadowe do rowu melioracyjnego będącego dopływem do rzeki K.. Z przekaza-

nych mi informacji wynika, że stężenie ołowiu w ściekach jest znacznie przekroczone. Komitet zwraca rów-

nież uwagę na fakt, że teren zakładu nie jest oddzielony geomembraną od subzbiornika wód podziemnych 

nr 205 „Warmia”, z którego czerpana jest woda pitna dla mieszkańców miasta K. i okolic, a nieprawidłowe 

gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi na tym terenie może skutkować skażeniem wody. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie możliwości podjęcia działań mających na celu ochronę 

zdrowia mieszkańców K. i zapobieżenie możliwemu skażeniu środowiska naturalnego. 

Z poważaniem 

Stanisław Karczewski 

 
 


