
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

7- 9 września 2022 r. 

w formie wizyty studyjnej 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku odbyło się w dniach 7 - 9 

września 2022 r. w formie wizyty studyjnej w Poznaniu i Bydgoszczy. Uczestnikami 

spotkania byli przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), 

Urzędów Marszałkowskich, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). 

 

2. Przedmiot spotkania  

Celem wizyty studyjnej Grupy Roboczej było m. in. zapoznanie się z instalacją do 

bioremediacji – przetwarzania odpadów niebezpiecznych, zlokalizowaną 

w m. Trzemeszno, a następnie zapoznanie się z historią terenu dawnych zakładów 

chemicznych ZACHEM i prowadzoną tam działalnością, która jest przyczyną 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych wraz z wizytacją instalacji 

remediacyjnej zlokalizowanej na terenie dawnych zakładów chemicznych.  

 

W pierwszym dniu wizyty studyjnej spotkanie Grupy Roboczej rozpoczęła 

przewodnicząca Grupy od przywitania wszystkich obecnych. Nastąpiła krótka 

autoprezentacja uczestników spotkania. 

 

Głównym celem pierwszej prezentacji pn.: „Historyczne zanieczyszczenie powierzchni 

ziemi po byłych zakładach - Blachownia w Kędzierzynie Koźlu” było wywołanie 

dyskusji, również jako tematu przyszłych spotkań, oraz wypracowanie wspólnego 



    
 

 
 

stanowiska Grupy w przedmiotowej sprawie. Przedstawicielka RDOŚ w Opolu 

rozpoczęła prezentację od przedstawienia podstawowych informacji na temat terenu, 

w tym stanu własnościowego. Wśród podstawowych informacji dotyczących 

przedmiotowego obszaru wymieniono przede wszystkim: historyczny charakter 

zanieczyszczenia; wpis do rejestru starosty prowadzonego na podstawie ówcześnie 

obowiązującego art. 110; umieszczenie części tego terenu w ww. wykazie  na mocy 

art. 12 ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Starosta przyjął zgłoszenie Blachownia 

Holding na podstawie art. 12 ww. ustawy i część działek występujących na 

przedmiotowym obszarze zostało wpisanych do rejestru prowadzonego przez 

starostę. Równocześnie Blachownia Holding uznała się za sprawcę zanieczyszczenia 

tego terenu i wystąpiła do starosty z wnioskiem o wydanie decyzji uzgadniającej 

warunki przeprowadzenia rekultywacji w ograniczonym zakresie i taka decyzja została 

wydana w 2005 r. W decyzji wykazano, że zanieczyszczenie nastąpiło przed dniem 

1 września 1980 r. oraz określono warunki i zakres prac do wykonania. Zawarto w niej 

również informacje dotyczące zamknięcia trzech składowisk, które znajdowały się na 

terenie należącym do Blachownia Holding. W 2010 r. Blachownia Holding wystąpiła 

o zmianę decyzji w zakresie terminów zamknięcia składowisk. W związku ze zmianą 

przepisów prawa oraz przejęciem kompetencji starosty przez wojewodę, a następnie 

RDOŚ, starosta uznał, że kompetencje do zmiany decyzji należą do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Na tej podstawie Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu wszedł w spór kompetencyjny ze starostą, który 

zakończył się postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz 

uznaniem starosty jako organu właściwego do zmiany decyzji. W związku z tym 

starosta zmienił decyzję w zakresie terminu zakończenia likwidacji składowisk. 

Prelegentka przedstawiła przedmiotowe postanowienie NSA ze szczególnym 

uwzględnieniem przesłanek podjętego rozstrzygnięcia. Rozpoczęto dyskusję 

o możliwych rozstrzygnięciach NSA w przypadku, gdyby zmiana miała dotyczyć 

szerszego zakresu decyzji. Zaznaczono, że termin ważności decyzji obejmuje nie tylko 



    
 

 
 

termin likwidacji składowisk ale również okres późniejszego ich monitoringu, aż do 

osiągnięcia zamierzonego decyzją celu. Następnie podjęto temat dotyczący 

możliwości uchylenia bądź wygaszenia decyzji starosty w podobnych postępowaniach. 

Omówiono zakres i podstawy prawne wydanej przez starostę decyzji oraz 

późniejszego wpisu niektórych działek do rejestru historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi. Następnie przedstawiono zasady współpracy starosty z RDOŚ. 

Prelegentka opisała sytuację bieżącą na przedmiotowym obszarze: sprzedaż działki 

z działającym do roku 2023 składowiskiem, gdzie nowy właściciel rozpoczął proces 

przenoszenia odpadów na tereny sąsiednie - co doprowadziło do dalszego 

zanieczyszczenia terenu. WIOŚ zidentyfikował szkodę w środowisku i na tej podstawie 

wszczęto postępowanie szkodowe. W tym miejscu podjęto dyskusję na temat 

możliwości przeprowadzenia remediacji na obszarze otoczonym przez tereny 

stanowiące źródło zanieczyszczenia oraz wydania decyzji środowiskowych dla 

planowanych na przedmiotowym obszarze przedsięwzięć. Zwrócono uwagę, że na 

obszarze podlegającym decyzji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zgodnie 

z obecną sytuacją, położone są trzy działki, dla których do wykonania remediacji 

zobowiązany jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ponieważ 

zostały one zgłoszone w trybie art. 12. ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Następnie 

omówiono możliwości pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska na wykonanie niezbędnych badań oraz skupiono się na obowiązkach 

RDOŚ wynikających z art. 12 ustawy. Jako jedno z możliwych rozwiązań wskazano 

wystąpienie władającego terenem na podstawie przepisów przejściowych o uchylenie 

decyzji starosty. Przybliżono wady i zalety takiego rozwiązania. W dalszej części 

skupiono się na możliwych do podjęcia przez RDOŚ działaniach, dotyczących 

remediacji na dwóch działkach usytuowanych poza terenem przemysłowym, ale 

wpisanych do rejestru starosty. Według opinii prelegentki, w obecnej sytuacji brak jest 

podstaw prawnych do wykonania innych działań związanych z remediacją tego terenu. 

W kontekście przedstawionej sytuacji omówiono status terenu po przeprowadzeniu 



    
 

 
 

procesów rekultywacji oraz definicję zakończenia procesu rekultywacji. Poruszono 

problematykę podejmowania działań remediacyjnych tylko na części 

zanieczyszczonego terenu oraz przenoszenia się zanieczyszczeń. Na koniec 

zwrócono uwagę na jakość dostarczanej do RDOŚ dokumentacji oraz możliwość 

wprowadzenia przedmiotowego obszaru na listę wielkoobszarowych obszarów 

zdegradowanych. 

 

W dalszej części spotkania omówiono sprawy realizowane przez członków Grupy 

Roboczej, m.in.: sytuacje terenów powstałych poprzez ich usypywanie z materiałów 

różnych, w tym odpadów; przypadek wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi ponad 200 działek na podstawie jednej decyzji. Przedstawiono 

przypadki procesów inwestycyjnych, w trakcie których odkryto zanieczyszczenia, 

w kontekście braku obowiązku wykonania badań przez rozpoczęciem inwestycji, 

w szczególności na terenach poprzemysłowych.  

 

Ostatni z poruszonych tematów dotyczył planowanych kontroli NIK w kontekście zasad 

prowadzenia rejestru oraz ustalenia wspólnego stanowiska w tej sprawie. Omówiono 

m. in.: przypadki zapytań dotyczących rejestru szkód; możliwości przeszukiwania 

rejestru oraz udzielania odpowiedzi w oparciu o zawarte w nim informacje; problemy 

występujące w codziennym użytkowaniu rejestru; zasady uzupełniania i aktualizacji 

danych; problemy z podejmowaniem decyzji dotyczących zakładania nowych 

rekordów lub edytowania rekordów istniejących. W tym kontekście poruszono również 

kwestię raportów początkowych i ich wpisywania do rejestru. 

 

W drugim dniu wizyty studyjnej przedstawicielka RDOŚ w Bydgoszczy przedstawiła 

prelekcję dotyczącą działania zakładów ZACHEM oraz założenia projektu pn.: 

„Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów chemicznych 

„ZACHEM” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, 

w tym dla obszaru Natura 2000, Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”, który 



    
 

 
 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  

 

Na początku prelegentka przedstawiła rys historyczny działania ZACHEM-u, 

wskazując moment ogłoszenia upadłości spółki jako początek dokonywania zgłoszeń 

i prowadzenia postępowań dotyczących szkody w środowisku. Zaprezentowano 

opracowaną na bazie zgłoszeń mapę terenów, gdzie łącznie wytypowano 

19 obszarów. Prelegentka szczegółowo omówiła problemy w prowadzeniu 

postępowań dotyczących szkód w środowisku oraz historycznego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi. Na mapie wskazano obszary, w stosunku do których prowadzono 

postępowania w trybie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz 

wyjaśniono powody ich umorzenia. Następnie zwrócono uwagę na to, że dawne 

zakłady chemiczne ZACHEM występowały na liście 80-ciu najbardziej uciążliwych dla 

środowiska zakładów produkcyjnych w kraju, z której zostały wykreślone warunkowo 

w 2001 roku. Opisano działania naprawcze, które podjęto na terenie zakładów w tym 

m. in. utworzenie formalnych składowisk oraz wybudowanie ujęcia barierowego 

w latach 90-ch XX w. Dalej skupiono się na ocenie współpracy RDOŚ z syndykiem po 

ogłoszeniu upadłości spółki, wskazano stan faktyczny sprzedaży centralnej części 

kompleksu składowisk wraz z ujęciem barierowym oraz związane z tym problemy. 

W kolejnej części prelegentka przedstawiła analizę prowadzonych przez RDOŚ 

postępowań dotyczących obszaru zakładów ZACHEM, wskazała powody umorzenia 

prowadzonych postępowań oraz uchylenia wydanych decyzji. Zaznaczono, że 

w większości postępowań uczestniczyła prokuratura. Przedstawiono mapę obszarów, 

w stosunku do których RDOŚ podjął działania własne ze środków pozyskanych 

z WFOŚ i NFOŚ, szczegółowo opisano zakres podjętych działań. Zaprezentowano 

kompleks składowisk przy ul. Zielonej oraz wyjaśniono w jaki sposób decyzja 

wojewody z 2007 roku o postępowaniu egzekucyjnym dotycząca jednego ze 

składowisk wpływa na nieskuteczność prób podjęcia działań naprawczych przez 

regionalną dyrekcję. Dalej omówiono nałożony na syndyka obowiązek 



    
 

 
 

przeprowadzenia działań zapobiegawczych, których celem było przeciwdziałanie 

dalszemu pogłębianiu się szkody w obrębię działek obejmujących powierzchnie ponad 

108 ha, m. in. wymieniono: przykrycie nieformalnego składowiska w celu 

zahamowania infiltracji wód opadowych i przemywania odpadów oraz działania 

z wykorzystaniem techniki pump-and-treat. Zaznaczono, że GDOŚ uchylił ww. decyzję 

i umorzył postępowanie wskazując na to, że w obrocie prawnym jest decyzja 

wojewody z 2007 roku dotycząca przedmiotu sprawy. Omówiono również wątek karny 

oraz wątek zgłoszenia wierzytelności w postępowaniach podejmowanych względem 

obszaru dawnych zakładów przez RDOŚ. Następnie zaprezentowano projekt planu 

remediacji przygotowany przez regionalną dyrekcję we współpracy z AGH oraz środki 

finansowe niezbędne do jego realizacji, wskazano ramy czasowe przygotowania 

wniosku o dofinansowanie z NFOŚ, opisano postęp prac. Na końcu omówiono jakie 

kroki podejmowała regionalna dyrekcja w celu nawiązania współpracy dotyczącej 

terenu dawnych zakładów ZACHEM, przedstawiono listę zgłoszonych wniosków 

projektowych. W tym miejscu wywiązała się dyskusja na temat możliwości usunięcia 

wadliwej decyzji wojewody z obiegu prawnego poprzez stwierdzenie jej nieważności, 

omówiono również przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

dotyczące tzw. wykonania zastępczego oraz kwestie obciążenia wierzyciela kosztami 

egzekucji.  

 

Prelegentka przekazała głos głównemu koordynatorowi merytorycznemu projektu, 

dotyczącego remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów 

chemicznych „ZACHEM” w Bydgoszczy. Koordynator przedstawił główny cel projektu, 

którym jest likwidacja bezpośredniego zagrożenia środowiska w obszarze 

oddziaływania dawnych zakładów chemicznych w kierunku migracji zanieczyszczeń 

z regionu kompleksu składowisk przy ul. Zielonej. Wspomniano, że projekt służy 

przede wszystkim interesowi publicznemu i przyczynia się do zapobiegania 

zanieczyszczeniu oraz wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego 

mieszkańców osiedli Łęgnowo i Łęgnowo-Wieś zlokalizowanych w obszarze migracji 



    
 

 
 

zanieczyszczeń. Zaprezentowano zadania projektowe, w tym m. in. wykonanie badań 

środowiska (powierzchni ziemi i wód podziemnych). Opisano wpływ jakości badań 

stanu wyjściowego na wybór wykonawcy projektu. Wskazano ramy czasowe 

wykonania pozostałych zadań projektowych, w tym wykonania projektu robót 

geologicznych i odwiertu oraz założenia piezometrów geologicznych. Dalej omówiono 

postęp w pracach projektowych, ocenę ładunku zanieczyszczeń oraz model 

hydrologiczny, który będzie stanowić podstawę prognozowania migracji 

zanieczyszczeń. Przedstawiono wykryte w trakcie badań zanieczyszczenia, ich 

stężenia i zasięg występowania. Opisano problem wtórnych zanieczyszczeń 

powstałych w warstwie wodonośnej z powodu działania ujęcia barierowego, co 

zwiększyło prędkość przepływu wód podziemnych i utworzyło kierunek 

uprzywilejowany migracji zanieczyszczeń. Prelegent wyjaśnił jak ważne było ustalenie 

zakresu substancji jako bazy zanieczyszczeń dla wyłonienia wykonawcy projektu. 

Następnie omówiono efekt ekologiczny projektu oraz opis technologii: w ramach 

projektu zaplanowano wykonanie 7 studni głębinowych i poddanie środowiska 

gruntowo-wodnego oczyszczaniu techniką pump-and-treat. Przedstawiono realizację 

projektu w podziale na fazę badawczo-rozwojową oraz fazę realizacyjną. Zaznaczono, 

że w pierwszej fazie zastosowano formułę partnerstwa innowacyjnego. Podano 

charakterystykę modułów zaprojektowanej instalacji docelowej oraz parametry 

techniczne jej działania od września 2021 roku. Na końcu zaprezentowano osiągnięcia 

projektowe oraz podkreślono, że projekt jest realizowany skutecznie.  

 

W podsumowaniu zwrócono uwagę na to, że działania projektu wynikają z art. 16 

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  i stanowią działania 

zapobiegawcze.  

 

 

 

Protokół sporządzono 19.09.2022 r. 


