
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 26 lipca 2011 r.

Nr posiedzenia: 100

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Ochrona zbiorników wód podziemnych w świetle obowiązujących przepisów
prawnych.

2. Wpływ rekultywacji terenów pogórniczych na zbiorniki wód podziemnych.
3. Problemy ochrony wód podziemnych na przykładzie zbiornika „Biskupi Bór”

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Bernard Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech
Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał Wojtczak, Alicja Zając.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− zastępca dyrektora Departamentu i Koncesji Geologicznych Andrzej

Przybycin,
− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

− zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Hanna
Jastrzębska,

− pierwszy zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec Ryszard Łukawski,
− Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska:

− zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Hanna
Jastrzębska,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− dyrektor Delegatury w Katowicach Edmund Sroka,
− doradca techniczny Maria Pokora,

− Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
− dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jerzy Ziora,
− zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Wojciech

Główkowski,
− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach:

− Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Anna Wrześniak,
− Stowarzyszenie „Zielony Ring Przemszy”

− prezes Włodzimierz Wieczorek,
− Krajowa Izba Gospodarcza Ekorozwój:

− prezes Krzysztof Zaremba,
− Zakład Górniczy CLT „Maczki - Bór”:

− prezes Marian Majcher,
− dyrektor Piotr Banasik,
− pełnomocnik ds. ochrony środowiska Sławomir Rzepecki,
− rzecznik prasowy Maciej Wojciechowski,
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− Green Consulting Sp. z o.o. Warszawa:
− prezes Wojciech Wojtal,
− dyrektor Dorota Kamińska,

− Eksperci:
− prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Śląskiego,
− dr Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział

Geologii i Geofizyki

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Komisji Środowiska poinformował, że członkowie komisji zapoznają się z

problematyką ochrony wód podziemnych od strony prawnej i praktycznej. Wyjaśnił, że inspiracją do
zajęcia się tematem ochrony zbiorników wód podziemnych był problem zagospodarowania wyrobiska
piaskowego położonego w okolicach Sosnowca. Wyrobisko to i sposób jego zagospodarowania
zdaniem stowarzyszenia ekologów z „Zielonego Ringu Przemszy”, zagrażają jakości wód podziemnych.
Problem bardziej szczegółowo przedstawił senator Czesław Ryszka. Wyjaśnił, że na terenie wyrobiska
działa firma, która prowadzi działalność polegającą na wydobyciu piasku na potrzeby górnictwa i
budownictwa oraz rekultywacji terenu.
Ekspert firmy konsultingowej Dorota Kamińska, prowadzącej prace na tym terenie, zapoznała
zebranych z podstawami prawnymi ochrony wód i rekultywacji zbiorników. Następnie na przykładzie
wyrobiska piaskowego „Bór-Wschód”. omówiła konieczne decyzje i pozwolenia, na jakich opiera się
działalność firmy w zakresie rekultywacji. Omówiła zakres wykonywanych prac na terenie obiektu, a
także wyniki monitoringu środowiska wodno-gruntowego oraz kontroli przeprowadzanych na terenie
obiektu. Wyjaśniła, że dotychczas przeprowadzane kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Ad. 2 O wpływie rekultywacji terenów pogórniczych na zbiorniki wodne w Polsce i problemach z tym
związanych mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk.
Prezydent Sosnowca Wojciech Łukawski przedstawił dotychczasowe działania samorządu, mające na
celu ochronę środowiska w rejonie oddziaływania wyrobiska. Powiedział, że władze samorządowe są
gotowe do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska w regionie, które będą wynikiem rzetelnych
opracowań eksperckich.
Dr Mariusz Czop z AGH w Krakowie przedstawił wyniki badań geologicznych prowadzonych
w rejonie wyrobiska i wnioski wskazujące na istniejące zagrożenie dla środowiska.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Anna Wrześniak przedstawiła problematykę ochrony wód
podziemnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych i wpływu rekultywacji terenów
pogórniczych na zbiorniki wód podziemnych. Następnie omówiła wyniki kontroli i monitoringu
przeprowadzone przez Inspektorat na terenie wyrobiska. Nie wykazały one pogarszania stanu
środowiska i zagrożenia dla życia lub zdrowia ludności.

Ad. 3 W tej części obrad odbyła się dyskusja poświecona zarówno problematyce rekultywacji w wymiarze
ogólnym, jak również rekultywacji wyrobiska piaskowego „Bór – Wschód” w Sosnowcu.
Głos zabrali: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Anna Wrześniak, Edmund Sroka, Mariusz Czop,
Andrzej Misiołek, Czesław Ryszka.
W konkluzji stwierdzono, że monitorowanie i prognozowanie zagrożenia na terenie jest konieczne ze
względu na istniejące potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w przyszłości, jeżeli nie zostaną
podjęte odpowiednie działania zapobiegawcze.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


