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Biorąc za podstawę ustawę Prawo wodne w tym przede wszystkim art.89ust.1 i art.11pkt.1.2., 

które czynią odpowiedzialnym Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za 

gospodarowanie wodami a w szczególności za nadzór nad korzystaniem z wód przy 

pomocy delegowania na niego przez parlament praw właścicielskich Skarbu Państwa - Zarząd 

Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” żąda wydania przez Pana zakazu skażania 

wód podziemnych na terenie miasta Sosnowca poprzez zablokowanie deponowania odpadów 

ekotoksycznych bezpośrednio w wodach podziemnych przez Spółkę CTL Maczki Bór SA  

z Sosnowca. 

 

Wszystkie możliwe przepisy prawne dotyczące ochrony wód przez w/w spółkę są 

gwałcone ( w tym najnowsza ustawa o odpadach z 14.12.2012r.) a państwowa służba 

hydrologiczna potwierdziła , że lokalizacja „odzysku materiałów z odpadów” przez 

zakład górniczy Spółki CTL Maczki-Bór jest zła i powoduje skażanie wód podziemnych 

( w załączeniu nasze uwagi do sprawozdania PSH – które jest w pańskim posiadaniu).  

 

Art.31 pkt. 2 i 4  Prawa wodnego 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 
3)…”  

 

W związku z powyższym 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). 

Jednocześnie wnosimy o zapoczątkowanie działań prawnych w celu unieważniania decyzji 

administracyjnych dotyczących tzw. odzysku materiałów z odpadów i rekultywacji wyrobiska 

piaskowego Bór Wschód w Sosnowcu.  

 

 



Dobro narodowe jakim są wody podziemne I klasy czystości od wielu lat na terenie 

Sosnowca jest marnotrawione, niemniej już w 2018 r. może wystąpić dodatkowe zjawisko 

skażenia wszystkich czynnych ujęć wody pitnej zainstalowanych na Głównym Zbiorniku 

Wód Podziemnych „Biskupi Bór” i może dojść wtedy do dramatycznej sytuacji w zakresie 

zaopatrzenia w wodę pitną ludności całego regionu. 

Ceny wody wzrosną kilkakrotnie, co będzie klęską finansową dla ludzi i dla państwa. 

 

Pragniemy również Pana uprzedzić, że nasze uwagi do sprawozdania PSH, sprawozdanie oraz 

pisma od i 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 w imieniu Zarządu Związku: 

Prezes Włodzimierz Wieczorek 

Wiceprezes Stefan Piętka 

 

 

Załączniki: 

1 szt. 

 

 

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.zielonyringprzemszy.pl/

