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Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” był inicjatorem dokonania oceny 

zagrożenia wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Biskupi Bór” na 

skutek deponowania ogromnych ilości odpadów przemysłowych w wyrobisku piaskowym 

Bór Wschód w Sosnowcu (Zapis stenograficzny -2327 z 100 posiedzenia Komisji 

Środowiska  Senatu RP z dnia 26.07 2011r na którym to posiedzeniu był Pan obecny - na 

stronie www.senat.gov.pl)  

Ocena ta została dokonana przez państwową służbę hydrologiczną.  

W związku z czym zgłaszamy Panu, jako organowi ochrony środowiska ,że została 

wyrządzona duża szkoda środowisku wodnemu w/w miejscu a poza tym występuje 

zagrożenie - uzasadnione licznymi ekspertyzami - że za kilka lat dojdzie do skażenia bardzo 

licznych ujęć wody pitnej w województwie Śląskim. 
Biorąc to pod uwagę organ ochrony środowiska , który otrzymuje  informację o skażaniu 

środowiska  i możliwości zaistnienia  nieodwracalnych szkód w środowisku, podejmuje 

natychmiastowe działania zapobiegawcze lub naprawcze (art.16 pkt.2 oraz art.17 pkt.3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie- 

Dz.U.2007.75.493). 

Szybkie działania należy podjąć z uwagi na postanowienia nowej ustawy o odpadach, która 

klasyfikuje odpady deponowane w odwadnianym wyrobisku piaskowym Bór Wschód jako 

ekotoksyczne, jak również dlatego, że  proces deponowania odpadów  ekotoksycznych  w 

wodach podziemnych nazwano  „gospodarczo” – „wykorzystaniem gospodarczym 

odpadów poprzez  odzysk materiałów z odpadów”, co jest zaprzeczeniem racjonalnej 

gospodarki i zdrowego rozsądku. 
Na Panu ciąży obowiązek wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami wynikający  

z art. 131  pkt.11ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 

3.10.2008r. 

Do niniejszego pisma załączamy materiały dokumentujące powyższe fakty tj. 

sprawozdanie PSH oraz nasze uwagi do niego 

Pragniemy również Pana uprzedzić, że nasze uwagi do sprawozdania PSH z załącznikami , 

sprawozdanie  oraz pisma do Pana z uwagi na transparentność i nasze wspólne  zobowiązania 

wobec społeczeństwa w szczególności dotyczące ochrony środowiska zostały umieszczone  

na naszej stronie internetowej www.zielonyringprzemszy.pl 

 

Z poważaniem: Prezes Związku 

Włodzimierz Wieczorek 

 

Do wiadomości: 

1. Komisja Środowiska Senatu RP 

2. Komisja Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP 

3. Europosłowie 

4. Marszałek Województwa Śląskiego 

5. Prasa 

http://www.senat.gov.pl/
http://www.zielonyringprzemszy.pl/

