
                       Wnioski  
 
1. W Planie przestrzennego zagospodarowania dla Gminy Sosnowiec 
urzędnicy miejscy pominęli zasadniczy fakt tj.  że wyrobisko piaskowe 
Bór Wschód narusza płytko zalegający Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych „Biskupi Bór” tym samym stworzyli warunki do podjęcia 
decyzji do rekultywacji wyrobiska piaskowego przy pomocy odpadów 
przemysłowych szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego i przy 
założeniu ,że rekultywacja ta nie będzie miała wpływu na pogorszenie się 
jakości wód podziemnych . Mimo zaskarżenia przez nas tego planu w części 
dotyczącej wyrobiska – nie zmieniono zapisów. 
2. Urzędnicy miasta Sosnowca w planowaniu przestrzennym , które jest 
prawem lokalnym pominęli zasadę zrównoważonego rozwoju, która jest 
podstawowa przy tego typu planowaniu. Ustawa o planowaniu 
przestrzennym właśnie definiuje  na czym powinien polegać zrównoważony 
rozwój. 
Zastosowanie tej zasady spowodowałoby zaplanowanie prawdziwej 
rekultywacji. Natomiast zaplanowano wypełnieniem w 2/3 wyrobisko 
odpadami szczególnie szkodliwymi dla wody w ilości 80 mln  ton i następnie  
stworzenia na tym wysypisku zbiornika retencyjno- rekreacyjnego  
o głębokości do 10m  zalewanego brudnymi wodami z rzeki  Biała Przemsza 
-  jest to absurdalne ! 
3. Lokalne akty prawne tj. studium uwarunkowań przestrzennych i plan 
przestrzennego zagospodarowania dla gminy  Sosnowiec  jak również 
Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca dotycząca uwarunkowań 
środowiskowych przy wydobywaniu piasku i rekultywacji wyrobiska  
oparta została na fałszywych przesłankach z pominięciem zasadniczego 
faktu tj. że  naruszając zbiornik  wód podziemnych i nie tworząc żadnej 
bariery izolacyjnej – żużle i  pyły dymnicowe z elektrowni węglowych, skały 
płonne i odpady poflotacyjne z kopalń węgla kamiennego –są bezpośrednio 
zanurzone w wodach podziemnych I klasy czystości. 
Jest to rzecz karygodna ,gdyż łamie ona zasadnicze przepisy dotyczące 
ochrony środowiska. 
4. Ustalenia planu przestrzennego zagospodarowania, jak również decyzje 
Prezydenta Miasta Sosnowca stworzyły  podstawę urzędnikom wyższego 
szczebla do podejmowania decyzji wykonawczych 
Tak wiec, mimo, że pozornie procedura administracyjna została w pełni 
zachowana to zaniedbanie czy  zaniechanie urzędnicze popełnione na 
początku postępowania administracyjnego dotyczącego wyrobiska 
piaskowego Bór Wschód skutkował tym ,że następne decyzje 
administracyjne wyższego szczebla mimo , 



 że podejmowane w dobrej wierze godziły w przepisy ochrony wód 
podziemnych i były z nimi sprzeczne. 
5. Prawa organizacji społecznych, które walczą w obronie interesu 
społecznego i mają to zapisane w swoim statucie w państwie 
demokratycznym za jaką uważa się Polska są zbyt małe i wysoce 
niewystarczające do obrony interesu publicznego. 
Wnosimy więc  aby Senatu RP podjął  inicjatywę ustawodawczą 
zmierzającą do tego aby organizacje społeczne mające w statucie 
obronę konkretnego interesu społecznego obligatoryjnie były stroną 
w sprawach sądowych we wszystkich sądach powszechnych a nie 
tylko administracyjnych. 
6. W Polsce ukształtowała się praktyka ,że oczywiste w swej niezgodności  
 z przepisami prawa, decyzje administracyjne są często nadal wykonywane, 
z powodu  nie zakończenia  się procedury odwoławczej  - wnioskujemy  
więc aby Senat RP  w swej inicjatywie ustawodawczej  podjął uchwałę  
zmierzającą do  uproszczenia procedury zawieszenia lub odwołania decyzji 
administracyjnych, co pomogłoby w przyspieszeniu  ich odwołania i 
uniknięciu tym samym dużych szkód materialnych i społecznych. 
7. Oprócz w/w  wniosków skierowanych do Senatu RP w tym konkretnym 
omawianym przypadku zwracamy się do panów  senatorów  
z prośbą aby wezwali na piśmie władze samorządowe Sosnowca do zmiany 
planu przestrzennego zagospodarowania gminy w ten sposób aby 
uwzględniał on istnienie GZWP Biskupi Bór w obszarze wyrobiska Bór 
Wschód oraz ustalił strefę ochronną dla tego zbiornika w obszarze jego 
zasilania – tak jak zrobiło to sąsiednie miasto Jaworzno.  
Wezwać Prezydenta Miasta Sosnowca aby zmienił decyzję co 
środowiskowych uwarunkowań rekultywacji/w wyrobiska piaskowego. 
Pozwoli to powstrzymać dalsze karygodne skażanie wód podziemnych 
 I klasy czystości ,ogromną masą odpadów tj. ok. 80mln ton. 
 
Na zakończenie jeszcze raz proszę Panów Senatorów RP , którzy  mając 
stosowne narzędzia w rękach  akceptując nasze wnioski poprawili polskie 
prawo na bardziej obywatelskie – aby hasło „Polska jest państwem 
demokratycznym - państwem obywatelskim,”,  nie było pustym sloganem.  
 
Dziękuję za uwagę! 
 
 


