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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca, do marszałka województwa łódzkie-
go Witolda Stępnia oraz do głównego inspektora ochrony środowiska Andrzeja Jagusiewicza

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Inspektorze!
Zwrócili się do mnie mieszkańcy Sulejowa mocno zaniepokojeni decyzją starosty powiatu piotrkowskie-

go, zezwalającą na składowanie odpadów niebezpiecznych (między innymi azbestu, rtęci, arsenu i metali
ciężkich) na terenie zakładów wapienniczych w Sulejowie.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. starosta powiatu piotrkowskiego wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie
zbierania odpadów niebezpiecznych (decyzja znak: S-V.6233.3.2012) w Sulejowie ul. Podkurnędz 27a. Jest
to teren nieistniejących już dzisiaj Zakładów Przemysłu Wapienniczego. Właścicielem ZPW był Skarb Pań-
stwa, w imieniu którego działał wojewoda łódzki. Teren został sprzedany. Obecnie właścicielem jest spółka
komandytowa Kopalnia Wapienia Sulejów. Właściciel terenu wydzierżawił ten teren przedsiębiorcy spod
Kielc, dla którego starosta wydał wskazaną decyzję. Zgodnie z ustawą o odpadach przed wydaniem decyzji
starosta wystąpił o opinię do burmistrza miasta Sulejowa, jednakże wystąpił o opinię dotyczącą odpadów
innych niż niebezpieczne. Opinia burmistrza była negatywna. Starosta nie wziął pod uwagę opinii burmistrza
i wydał decyzję zezwalającą. Decyzja obecnie jest prawomocna, ponieważ stronami postępowania są wnio-
skodawca, czyli przedsiębiorca, i właściciel terenu, czyli spółka komandytowa.

Jak słusznie podnoszą mieszkańcy, efektem składowania takich odpadów może być utrata zdrowia nie tyl-
ko mieszkańców Sulejowa, ale i okolic, na skutek zatrucia ziemi i okolicznych wód, między innymi Pilicy
i Zalewu Sulejowskiego.

Ponadto zasadne wątpliwości wobec tej decyzji budzi fakt, iż zakłady wapiennicze w Sulejowie są poło-
żone w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, a niedaleko, około 100 metrów dalej, znajduje się
obszar Natura 2000 z chronionymi ptakami, między innymi zimorodkami i jaskółkami brzegówkami, i ich
miejscami lęgowymi.

Prosimy zatem Pana Ministra, Pana Marszałka i Pana Inspektora o sprawdzenie trybu i sposobu wydania
opisanej decyzji. Z przekazanych informacji wynika, iż nie wydano decyzji środowiskowej, która w takich
warunkach powinna być wydana, a zapisy decyzji starosty są bardzo lakoniczne, między innymi nie ma do-
kładnie opisanego miejsca gromadzenia odpadów na jedenastohektarowej działce, nie ma infrastruktury do
magazynowania odpadów, istniejące budynki są w znacznym stopniu zniszczone, bez bieżącej wody i kanali-
zacji, a w decyzji napisano, że teren jest ogrodzony i utwardzony, tymczasem jest to nieprawda.

Z góry dziękujemy za wnikliwe przeanalizowanie przedstawionej sprawy.
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