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Panie Prezesie jest Pan desygnowany przez przedstawicieli narodu  do zarządzania 

wodami , które są jego własnością a szczególnie wodami podziemnymi I klasy czystości, 

które zgodnie litera prawa są dobrem narodowym.  

Jest pan gospodarzem odpowiedzialnym za nie a Pan w sytuacji ewidentnego ich skażania   

zaniechał  działania a doznają one, znacznego uszczerbku  na wartości, gdyż te wody 

podziemne I klasy czystości, tracą wskutek skażenia walory użytkowe, jako rezerwuar wody 

taniej wody pitnej.  

Kiedy dokonuje się przestępstwo tj. skażanie wód podziemnych I klasy czystości na bardzo 

dużą skalę - nie można nazwać działaniem ochronnym rozszerzenie monitoringu. 

Unika Pan stwierdzenia że łamane są przepisy prawne dotyczące ochrony wód podziemnych 

i unika Pan skutecznych działań a fakt ten tworzy następne przestępstwo tym razem dokonane 

przez Pana tj. przestępstwo niedopełnienia swoich obowiązków poprzez zaniechanie 

ukrócenia  działania, które powoduje uszczerbek mienia społecznego 

( art. 231§1 kk). 

W pismach naszych do Pana, jak również w ocenie sytuacji przez PSH są zawarte 

niepodważalne dowody ,że w omawianym przypadku występuje skażanie wód podziemnych 

GZWP Biskupi Bór i tak np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  

a za nim PSH stwierdza, że „notowane zaś podwyższone stężenia chlorków i siarczanów 

sodu, które występują w monitoringu lokalnym wód podziemnych, charakterystyczne dla 

odpadów pogórniczych, nie stanowią zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi” 

Ale przecież przepisy prawa nie mówią o bezpośrednim zagrożeniu dla ludzi tylko 

o zagrożeniu dla wód podziemnych   

 Art.38 pkt 2  Prawa wodnego stanowi: „Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub 

poprawa jakości wód…”  i pkt3 : „Ochrona wody polega w szczególności na: „unikaniu 

eliminacji i ograniczeniu zanieczyszczania wód, w szczególności substancjami 

szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego”. 

Natomiast wyrobisko piaskowe wypełniane jest odpadami 

niebezpiecznymi dla środowiska w ten sposób, że odpady te są 

zanurzane w wodach podziemnych ( str38 ekspertyzy Uniwersytetu 

Śląskiego na którą się pan powołuje w innym punkcie) - GZWP 

„Biskupi Bór” .  



Są to odpady przede wszystkim pogórnicze ( do  października 2006r. składowano również 

odpady z elektrowni węglowych), które stanowią największe zagrożenie dla środowiska 

wodnego (Praca  zbiorowa pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego- Warszawa 

1997r : ” Mapa Warunków Występowania, Użytkowania, Zagrożenia i Ochrony Zwykłych 

Wód Podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i Jego Obrzeżenia” , str.15). 

Fakty te stanowią jaskrawy dowód brutalnego gwałcenia prawa wodnego. 

 

Co się tyczy CTL Maczki Bór SA to obowiązuje go cytowany wcześniej w poprzedni 

piśmie art.31 pkt. 2 i 4   Prawa wodnego, który  stanowi: 

„Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód 

 i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii 

wody ani wyrządzać szkód”. 

4.Przepisy ustawy dotyczące korzystania z wód stosuje się odpowiednio do: 

1) nawadniania lub odwadniania gruntów, 

2) odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych 

 -  a powyższe się dzieje… 
Ta więc ponawiamy nasze żądanie aby Pan spowodował wydanie zakazu składowania 

odpadów przemysłowych w wyrobisku piaskowym Bór Wschód w Sosnowcu, co 

powoduje obecnie skażanie  wód podziemnych  w małej skali a w niedalekiej przyszłości 

spowoduje skażanie wód podziemnych I klasy czystości (będących rezerwuarem wody pitnej 

dla aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej) na ogromną skalę.   

 

 

Z poważaniem w imieniu Zarządu Związku: 

Prezes Włodzimierz Wieczorek 

Wiceprezes Stefan Piętka 
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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 

 


