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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Pozosta³oœci¹ po ponaddwustuletniej dzia³alnoœci Zak³adów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, po-

stawionych w stan likwidacji w 1995 r., by³o nagromadzenie ogromnej iloœci odpadów, g³ównie niebez-
piecznych, w iloœci oko³o 1,5 miliona m3 (tj. oko³o 2,5 miliona t). Odpady te, sk³adowane przez wiele lat
bezpoœrednio na rodzimym gruncie, spowodowa³y ogromne zanieczyszczenie œrodowiska, w tym ska¿e-
nie wód podziemnych, czwartorzêdowych i triasowych. Z u¿ytkowania zosta³y wy³¹czone wszystkie ujê-
cia wody pitnej w rejonie zak³adów, bo wody zosta³y zanieczyszczone zwi¹zkami: baru, boru, strontu,
cynku, miedzi i o³owiu.

Zak³ady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji aktem notarialnym z lu-
tego 2008 r. zrzek³y siê prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu oraz prawa w³asnoœci budynków
i urz¹dzeñ stanowi¹cych odrêbne nieruchomoœci, które zosta³y przekazane w posiadanie Skarbu Pañ-
stwa – staroœcie powiatu tarnogórskiego. Od 1 marca 2008 r. starosta przej¹³ obowi¹zek zabezpieczenia
pracy oczyszczalni œcieków, monitoringu œrodowiska i eksploatacji centralnego sk³adowiska odpadów.
Starosta po przejêciu nieruchomoœci jest odpowiedzialny za dokoñczenie przedsiêwziêcia i czyni stara-
nia o zdobycie œrodków finansowych na ten cel, nie jest jednak nastêpc¹ prawnym przedsiêbiorstwa,
tylko nieruchomoœci.

Czêœæ dzia³ek, na których zdeponowane zosta³y w przesz³oœci odpady z produkcji siarczanu baru
(w pó³nocnej czêœci obszaru objêtego projektem przedsiêwziêcia pn. „Ochrona G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacj¹ tere-
nów ska¿onych Zak³adów Chemicznych «Tarnowskie Góry» w Tarnowskich Górach w Likwidacji”) zosta-
³y sprzedane przez Agencjê Mienia Wojskowego osobom fizycznym, tj. panom S. oraz Æ. Na tych
dzia³kach nie zosta³y dotychczas uruchomione prace zwi¹zane z usuwaniem odpadów i przenoszeniem
ich do wybudowanego centralnego sk³adowiska odpadów. Prace te nie mog¹ zostaæ podjête, poniewa¿
wy¿ej wymienieni w³aœciciele uniemo¿liwiaj¹ ich realizacjê.

Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz Wydziale Nadzoru
W³aœcicielskiego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, ¿e likwidator zakoñczy³ proces
likwidacji i wyst¹pi³ do s¹du z wnioskiem o wykreœlenie zak³adów z Krajowego Rejestru Sadowego. S¹d
dokona³ wykreœlenia, lecz ze wzglêdu na liczne za¿alenia – prawdopodobnie wierzycieli, wobec których za-
k³ad posiada³ jeszcze jakieœ zobowi¹zania – uchyli³ swoje postanowienie o wykreœleniu z rejestru.

Na wniosek wojewody Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach prowadzi³a postêpowanie
w sprawie doniesienia o niedope³nienie obowi¹zków przez likwidatora (chyba chodzi³o o sprawê nabycia
przez osoby fizyczne czêœci dzia³ek objêtych dzia³aniami naprawczymi). Postanowieniem z dnia 10 lipca
2009 r. prokuratura, sekcja ds. walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹, wyda³a postanowienie o umorze-
niu œledztwa w sprawie domniemanych nieprawid³owoœci. Dokument ten znajduje siê w posiadaniu
Wydzia³u Nadzoru W³aœcicielskiego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach.

W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczyny umorzenia postê-
powania, mimo ¿e dalsze utrzymywanie obecnego stanu stwarza powa¿ne zagro¿enie dla g³ównego
zbiornika wód podziemnych, z którego korzystaj¹ mieszkañcy Gliwic i powiatu gliwickiego.

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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