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Analiza prowadzonych przez organy postępowań oraz identyfikacja postępowań
i działań, które powinny zostać podjęte w związku z zanieczyszczeniami chemicznymi

pochodzącymi z terenu dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" S.A. w
Bydgoszczy, stanowiących zagrożenie dla rzeki Wisły oraz obszaru Natura 2000

Solecka Dolina Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły.

Kraków 2019
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OPRACOWANIE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH W SPRAWACH
OBEJMUJĄCYCH ZANIECZYSZCZENIA POWSTAŁE PO FUNKCJONOWANIU

DAWNYCH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „ZACHEM” W BYDGOSZCZY

Zlecający: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA we Wrocławiu

Zakres opracowania: Określenie wniosków wynikających z analizy dokumentacji
zgromadzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
w związku z postępowaniami dotyczącymi szkód w środowisku, a także analizy
dokumentacji zgromadzonej przez Organy ścigania (Policję i Prokuraturę w
Bydgoszczy) w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym skutków szkody
w środowisku dla zdrowia okolicznych mieszkańców; identyfikacja postępowań, które
winny i mogą zostać zainicjowane w celu naprawienia powstałych szkód
i zapobieżenia powstaniu nowych oraz przygotowanie wstępnego planu dalszych
działań faktycznych oraz prawnych.
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I. Pierwotna analiza możliwych działań prawnych

W pierwotnej analizie możliwych działań prawnych wyszczególniono dopuszczalne

oraz możliwe inicjatywy w zakresie: postępowania administracyjnego, postępowania

cywilnego i postępowania karnego.

W ramach postępowania administracyjnego zaproponowano ewentualne wszczęcie

następujących procedur:

1) postępowania w sprawie wystąpienia poważnej awarii - na podstawie art. 243 i n.

ustawy - Prawo ochrony środowiska;

2) postępowania w przedmiocie wystąpienia szkody w środowisku - na podstawie

przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

3) postępowania w sprawie wystąpienia stanu klęski żywiołowej - katastrofy naturalnej -

na podstawie przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej;

4) postępowanie w sprawie zanieczyszczenia powierzchni ziemi - celem uzyskania

wpisu do rejestru o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu ziemi

oraz określenia obowiązku przeprowadzenia remediacji.

W ramach postępowania administracyjnego zaproponowano ewentualne wszczęcie

następujących procedur:

1) postępowanie w sprawie bezprawnego oddziaływania na środowisko i szkody -

o przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych - na

podstawie art. 323 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska;

2) zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości Spółki ZACHEM - na podstawie

art. 230 i n. ustawy - Prawo upadłościowe;

3) wystąpienie do Sądu (upadłościowego) o zmianę Syndyka masy upadłości Spółki

ZACHEM - na podstawie art. 170 i n. ustawy - Prawo upadłościowe.

W ramach postępowania karnego zaproponowano ewentualne wszczęcie

następujących procedur:

1) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - art. 182 § 1 i § 3,

art. 183 § 1 ustawy - Kodeks karny;

2) zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia - art. 352 ustawy - Prawo ochrony

środowiska.
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II. Podjęte działania i ich efekty

W następstwie podjętych do tej pory działań, dokonano następujących czynności. Po

pierwsze, wnioskiem z dnia 20 grudnia 2018 r. wystąpiono o dopuszczanie organizacji

społecznej - Towarzystwo na rzecz Ziemi, do udziału w postępowaniu

sądowoadministracyjnym, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Wydział IV

(sygn. akt IV SA/Wa 3138/18) w charakterze Uczestnika, w sprawie skargi Prokuratora

Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 września 2018 r. (znak: DOA-woss.512.18.2018.NG)

uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 stycznia 2018 r.

(znak: WSI.512.11.2016.MW.31) nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań

zapobiegawczych, których celem jest przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu się szkody w

środowisku powstałej na skutek negatywnego oddziaływania odpadów niebezpiecznych

zdeponowanych na terenie działki nr 9/105 obręb 137 w Bydgoszczy - i umorzeniu

postępowania I instancji w całości. Powołaną decyzją Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy nakazał Syndykowi masy upadłości Infrastruktury Kapuściska S.A.

w upadłości likwidacyjnej przeprowadzenie działań polegających m.in. na przykryciu miejsca

depozycji odpadów niebezpiecznych oraz poddanie środowiska gruntowo-wodnego w

obrębie działek wymienionych w załączniku nr 1, obejmujących obszar ponad 108 ha,

remediacji techniką pump-and-treat. Natomiast Generalny Dyrektor Ochrony Środowisko

uchylił decyzję RDOŚ w Bydgoszczy stwierdzając, że dotyczy ona działań na obszarze

składowiska ogólnozakładowego tj. składowiska przy ul. Zielonej, działka ewidencyjna nr

9/105 obręb 137, składowisko ogólnozakładowe, działka nr 9/103 obręb 137 a wskazane

obszary były już objęte zakresem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29

listopada 2007 r. (znak: WSRiRW-III-DL/6617-2/7/07). Z powyższego względu Generalny

Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że zachodzi tożsamość spraw objętych powołanymi

decyzjami, co uzasadnia uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania.

Dodatkowo, uzyskano zdjęcia akt wspomnianych postępowań oraz zanalizowano te

materiały, a także wniesiono pismo procesowe z dnia 18 lutego 2019 r., zawierające

stanowisko organizacji społecznej. Zgodnie z podniesionymi argumentami - w

analizowanym postępowaniu, nie zachodzi żadna z przesłanek tożsamości spraw w

postępowaniu administracyjnym. Przemawiają za tym następujące determinanty, wskazane
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już częściowo w skardze Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17 października

2018 r. Po pierwsze, decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

obejmuje interesy prawne większej grupy podmiotów, niż decyzja Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego (świadczy o tym katalog stron przedmiotowego postępowania). Po wtóre, ma

ona inny przedmiot (dotyczy podjęcia działań zapobiegawczych w związku z pogłębianiem

się szkody w środowisku, a nie działań naprawczych). Co więcej, inny jest stan faktyczny

(decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy obejmuje w znacznej

części odrębne tereny, a także odmienny zakres szkody w środowisku) oraz stan prawny

tych spraw (różna jest podstawa prawna wydania tych decyzji). W tym zakresie, Organ

pominął tak relewantne zagadnienia związane ze sprawą, jak:

1) dokonująca się migracja w czwartorzędowych wodach podziemnych w postaci

tzw. „chmury zanieczyszczeń” w kierunku rzeki Wisły, co wymaga natychmiastowych

działań przez Syndyka masy upadłości Spółki Infrastruktura Kapuściska Spółka

Akcyjna w upadłości likwidacyjnej oraz organy państwa;

2) brak uzyskania za pomocą zleconych działań naprawczych jakichkolwiek rezultatów,

związanych z usuwaniem skutków zanieczyszczeń w przedmiotowej sprawie;

konieczne jest zatem podjęcie działań zapobiegawczych (wykonanie decyzji

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie ma wpływu na przeciwdziałanie powstawaniu

i przesuwaniu się zanieczyszczeń w wodach podziemnych);

3) fakt, że decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczy zdecydowanie

większego obszaru (42 działek o powierzchni ponad 108 ha), niż decyzja Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego (obszar ok. 4 ha);

4) fakt, iż decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego obejmowała jedynie działania

dotyczące oczyszczania gruntu w obrębie występowania odpadów, a nie dotyczyła

aktywności związanych z zapobieganiem postępującemu zanieczyszczaniu wód

podziemnych;

5) okoliczność, że podstawą wydania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy były raporty z 2013 i 2014 r., dotyczące obserwacji

i kontroli wód podziemnych, co prowadzi do wniosku, że stan faktyczny

przedmiotowej sprawy zasadniczo różni się od stanu faktycznego, na podstawie

którego wydano decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, uwzględnił skargę w przedmiotowej sprawie

i uchylił w całości zaskarżoną decyzję. Zgodnie z informacją Rzecznika Praw Obywatelskich,
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który również przyłączył się do udziału w sprawie: „W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd

wskazał, że GDOŚ przedwcześnie uznał brak podstaw do działania RDOŚ. Ustalenia GDOŚ

ocenił jako pobieżne, przeprowadzone z naruszeniem zasad procedury administracyjnej.

Sąd stwierdził, że organ nie wykazał tożsamości sprawy załatwionej decyzją Wojewody

w 2007 r i decyzji RDOŚ. Zauważył, że sprawy te się różnią. Sąd przyznał słuszność RDOŚ

co do nakazania syndykowi działań na podstawie art. 15 ustawy szkodowej, niezależnie od

pozostawania w obiegu prawnym decyzji wydanej na podstawie art.13 tej ustawy - czyli

decyzji wojewody z 2007 r. Sąd zauważył, że uzasadnienie decyzji GDOŚ nie odpowiada

przepisom prawa, jest skrótowe i ogólne” (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/korzystny-wyrok-

wsa-w-sprawie-skladowiska-niebezpiecznych-odpadow). Gdy orzeczenie Sądu I instancji

uzyska walor prawomocności, sprawa będzie ponownie rozpatrywana w administracyjnym

toku instancji.

Po wtóre, objęto obsługą prawną sprawę zgłoszenia faktu zaistnienia szkody

w środowisku z dnia 26 lutego 2018 r., przez mieszkańców osiedla Łęgnowo Wieś.

Uzyskano również zdjęcia akt prowadzonego postepowania oraz zanalizowano te materiały.

Wynika z nich, iż - zgodnie ze zgłoszeniem faktu zaistnienia szkody w środowisku z dnia

26 lutego 2018 r. - „Szkoda w środowisku dotyczy zanieczyszczenia wód podziemnych

oraz gleb i gruntów, przez silne toksyczne związki chemiczne związane z profilem

produkcyjnym dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, tj. fenole, toulen,

inne niezidentyfikowane związki organiczne, charakteryzowane przez ogólny węgiel

organiczny (OWO) oraz wybrane pierwiastki śladowe. W związku w występowaniem

w/w substancji w wodach podziemnych nie nadają się one do wykorzystania nie tylko do

celów pitnych ale również do hodowli zwierząt i ryb, nawodnień rolniczych, kąpieli a nawet

podlewania trawników. Z racji płytkiego występowania wód podziemnych w tym na

powierzchni terenu, dochodzi również do zanieczyszczania gleb i gruntów. Z kolei z uwagi na

lotny charakter wybranych zanieczyszczeń organicznych ich przechodzenie do powietrza,

występować może narażenie ich przedostawania się do organizmów mieszkańców drogą

oddechową. (…) Szkoda występuje na całym obszarze osiedla Łęgnowo Wieś, tj. na

powierzchni około 7 km2 zamieszkanej przez około 814 osób, gdzie w świetle badań AGH

z 2017 r. zidentyfikowano występowanie nawet 5 chmur zanieczyszczeń związanych

genetycznie z różnymi ogniskami zanieczyszczeń użytkowanymi bez dyskusyjnie przez

dawne Zakłady Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy na terenie osiedla Łęgnowo Wieś”.

Następnie, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. (znak: WSS.512.6.2018.MW.4)

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wszczął postępowanie w sprawie
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wydania decyzji nakładającej obowiązek podjęcia i przeprowadzenia działań

zapobiegawczych i naprawczych. Kolejno, decyzją z dnia 4 grudnia 2018 r.

(WSI.512.6.2018.MW) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał

decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie podjęcia i przeprowadzenia działań

zapobiegawczych i naprawczych w związku z zanieczyszczeniem wód podziemnych

(w studniach indywidualnych) oraz gleb i gruntów na terenie osiedla Łęgnowo Wieś

w Bydgoszczy. W uzasadnieniu tej decyzji organ stwierdził m.in., iż: brak jest dowodów

świadczących o zanieczyszczeniu gruntów; nie każde zanieczyszczeni wód podziemnych

będzie szkodą w środowisku w rozumieniu ustawy szkodowej, ponieważ będzie nią

wyłącznie mierzalna, znacząca, negatywna zmiana lub zmiany stanu chemicznego

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych; nie można wykluczyć hipotezy, że

substancje wykazane w 2017 r. przez AGH w Krakowie w studniach indywidualnych

mieszkańców osiedla Łęgnowo-Wieś mogą mieć także inne, niż stanowisko „Zielona”, źródła

zanieczyszczeń, a tym ogniska dawno już nieistniejąca lub zlikwidowane jeszcze w trakcie

funkcjonowania Zakładów Chemicznych.

W przedmiotowym zakresie, w imieniu Pani Renaty Włazik - pismem z dnia

18 grudnia 2018 r. - wniesiono odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska z dnia 4 grudnia 2018 r., (znak: WSI.512.6.2018.MW) o umorzeniu

postępowania w sprawie podjęcia i przeprowadzenia działań zapobiegawczych

i naprawczych w związku z zanieczyszczeniami wód podziemnych (w studniach

indywidualnych) oraz gleb i gruntów na terenie osiedla Łęgnowo Wieś w Bydgoszczy.

Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie:

1) art. 8 w zw. z art. 11 k.p.a. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. - poprzez prowadzenie

postępowania w sposób niebudzący zaufania jego uczestników do organów władzy

publicznej, a przede wszystkim lakoniczne, niewyczerpujące, niejasne i wewnętrznie

sprzeczne uzasadnienie skarżonej decyzji oraz niewyjaśnienie zasadności

przesłanek, którymi Organ kierował się wydając rozstrzygnięcie;

2) art. 80 k.p.a. - poprzez przekroczenie granic swobodniej oceny dowodów, polegające

na rozstrzygnięciu sprawy w oparciu o niektóre dowody zebrane w sprawie, przy

pominięciu innych i to bez wskazania przez Organ dlaczego tym innym dowodom

odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej, bez merytorycznej oceny materiału

dowodowego w sprawie oraz autonomicznego odniesienia się do wartości

dowodowej przytaczanych przez Skarżącą wypowiedzi i wniosków dowodowych;



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070/17-00

8

3) art. 7 w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. - poprzez niezebranie w sprawie relewantnego

materiału dowodowego, a także brak dostatecznego wyjaśnienia okoliczności

przedmiotowej sprawy.

4) art. 105 § 1 k.p.a. - poprzez bezpodstawne umorzenie postępowania, pomimo tego,

że istniały podstawy do merytorycznego załatwienia sprawy.

5) 138 § 2 i § 2a k.p.a. - bezpodstawne przyjęcie związania decyzją organu wyższego

stopnia w innej sprawie, tj. decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

z dnia 17 września 2018 r. (DOA-woss.512.18.2018.NG);

- a także wniesiono o uchylenie decyzji Organu I instancji i przekazanie temu Organowi

sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Następnie, pismami z dnia 1 marca 2019 r. w odpowiedzi na wezwanie Organu

II instancji - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wykazano interes prawny

Skarżących w przedmiotowym postępowaniu. Na obecnym etapie postępowania, Generalny

Dyrektor Ochrony Środowiska, w piśmie z dnia 5 marca 2019 r. (znak:

DOA-WSzOP.512.1.2019.EDA.4) wskazał, iż ze względu na skomplikowany charakter

sprawy wyznaczony został nowy termin jej załatwienia, tj. dzień 5 kwietnia 2019 r. Zatem,

sprawa rozstrzygnięcie Organu II instancji powinno zostać wydane w tym terminie. Do tej

pory nie uzyskano jednak decyzji Organu II instancji.

Po trzecie, wnioskiem z dnia 20 grudnia 2018 r. wystąpiono o dopuszczenie

organizacji ekologicznej - Towarzystwa na rzecz Ziemi, do udziału w postępowaniu

w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w Bydgoszczy - na skutek

zgłoszenia z dnia 21 września 2018 r. Spółki Chemik Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,

w którym jako domniemanego sprawcę szkody wskazano Spółkę Zakłady Chemiczne

„NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, a do zgłoszenia załączono wyniki

jednorazowego badania z dnia 22 czerwca 2018 r. Postanowieniem z dnia 21 stycznia

2019 r. (znak: WSS.512.39.2018.BW.10) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy odmówił dopuszczenia Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału na prawach

strony w postępowaniu wszczętym na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie 24 ust. 5

ustawy szkodowej postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2019 r., znak: WSS.512.39.2018.BW.6, w sprawie wydania

decyzji o nałożeniu na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzenia

działań zapobiegawczych i naprawczych. Postanowienie to zostało zaskarżone zażaleniem

z dnia 31 stycznia 2019 r. Na skutek zażalenia - postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r.

(znak: DOA-WSzOP.512.11.2019.EDA) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił
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w całości zaskarżone postanowienie i postanowił o dopuszczeniu na prawach strony

Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu do udziału w ww. postępowaniu.

Obecnie, trwa postepowania wyjaśniające w I instancji, prowadzone przez Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Przy najbliższej, możliwej okazji - planowane

jest zapoznanie się aktami tego postępowania, a także - ewentualnie - przedstawienie

stanowiska w sprawie.

Po czwarte, dokonano zgłoszenia uczestnictwa pełnomocnika pokrzywdzonego (na

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Renatę Włazik) w postępowaniu

przygotowawczym (dochodzeniu) prowadzonym przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej

w Bydgoszczy w sprawie narażenia, w okresie od nieustalonego dnia do 14 marca 2019 r.

mieszkańców gminy Bydgoszcz (w tym mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul.

Prądocińskiej, Toruńskiej, osiedla Łęgnowo-Wieś) oraz Solec Kujawski (w tym

zlokalizowanych w Otorowie), na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo

ciężkiego uszczerbu na zdrowiu w związku ze spożywaniem wód skażowych związkami

organicznym w postaci fenolu, aniliny, toluenu, wielopierścieniowych węglowodorów

aromatycznych (WWA), a także związkami nieorganicznymi – siarczanami, chlorkami i

toksycznymi pierwiastkami śladowymi z użytkowanych studni indywidualnych

zlokalizowanych w strefie niekorzystnego oddziaływania dawnych Zakładów Chemicznych

Zachem w Bydgoszczy, tj. o czyn z art. 160 § 1 k.k. (sygn. akt PO I Ds. 43.2018). Prokurator

umorzył wspomniane dochodzenie postanowieniem z dnia 19 marca 2019 r., wobec

stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Zgodnie z uzasadnieniem tego

postanowienia: „w realiach niniejszej sprawy nie zaistniało bezpośrednie niebezpieczeństwo

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu mieszkańców terenów zagrożonych

oddziaływaniem byłych Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy, a tym samym

znamiona tego czynu zabronionego nie zostały wyczerpane. Niewątpliwym jest, że tereny te

są zagrożone napływaniem wraz z ciekami wodnymi substancji, które wymywane są z

gruntów m.in. z terenów byłych Zakładów Chemicznych Zachem. Z całą jednak pewnością w

wodzie dostarczanej wodociągami komunalnymi z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego do

posesji na ww. terenach nie oznaczono żadnych szkodliwych substancji. Znajdują się one

w poszczególnych studniach indywidualnych, wykonanych przez właścicieli posesji

w ramach tzw. dozwolonego użytku, zlokalizowanych na terenach sąsiadujących z dawnymi

Zakładami Chemicznymi Zachem. W świetle aktualnych wyników badań korzystanie z nich

przez właścicieli winno być wyłączone lub ograniczone do niezbędnego minimum. Pozostaje

problem realnej oceny stężenia szkodliwych substancji, które jest dynamiczne, zależne od
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wielu czynników, takich jak chociażby podniesienie się stanu wód na skutek opadów

atmosferycznych, ukształtowania terenu, zmiennego ciśnienia. Tym niemniej, w świetle

zebranych w toku niniejszego postępowania dowodów, nie zidentyfikowano sytuacji

bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. (…)

Drugim powodem, który stanął u podstaw niniejszej decyzji procesowej jest brak

obiektywnych możliwości zidentyfikowania konkretnego zdarzenia (działania bądź

zaniechania) i jego rozmiaru, które doprowadziło do powstania szkody w środowisku, jakim

jest zanieczyszczenie gleby na terenach położonych w okolicy byłych Zakładów

Chemicznych Zachem, czego konsekwencją jest skażenie wody drenujące ten teren”.

Stosownie do treści wspomnianego postanowienia, Prokuratura Okręgowa

w Bydgoszczy prowadzi jeszcze inne postępowania przygotowawcze, tj.: postępowanie

w sprawie składowania odpadów poprodukcyjnych i substancji chemicznych w sposób

mogący zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub powodować istotne obniżenie jakości wody,

powietrza lub powierzchni ziemi, tj. o czyn z art. 183 § 1 k.k.; a także postępowanie

w sprawie zaniechania przez osoby reprezentujące Infrastrukturę Kapuściska S.A.

eksploatacji ujęcia barierowego, co mogło spowodować zanieczyszczenie będące skutkiem

zwiększonej migracji silnie zanieczyszczonych wód podziemnych odpływających z terenu

dawnych Zakładów Chemicznych Zachem w kierunku Doliny Wisły, tj. czyn z art. 186 § 1 k.k.

(sygn. akt PO I Ds. 82.2018). Natomiast, Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ

w Bydgoszczy prowadzi śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody oraz powierzchni ziemi

wskutek wprowadzenia do środowiska ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów

Nitro-Chem S.A., co mogło zagrozić życiu i zdrowiu człowieka oraz istotnie obniżyć jakość

gleb i wody, tj. o czyn z art. 182 § 1 k.k., a także w sprawie nieutrzymania w należytym stanie,

wbrew obowiązkowi, systemu kanalizacyjnego oraz zbiornika oczyszczalni Kapuściska,

zabezpieczających wodę i powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniami,

tj. o czyn z art. 186 § 1 k.k. (sygn. akt PR 4 Ds. 89.2018).

Postanowienie to zostanie zaskarżone do właściwego Sądu. Ponadto, uzyskano

zdjęcia akt postępowania przygotowawczego (w tym: opinii biegłych Dra Lecha

Poprawskiego oraz Dr Magdaleny Modelskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, datowanej na

wrzesień 2018 r.) oraz zanalizowano te materiały.

Uzyskano również karty informacyjne z rejestru historycznych zanieczyszczeń

powierzchni ziemi dla przedmiotowego terenu, a także karty informacyjne z rejestru

bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku. Analiza tych
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dokumentów wskazuje, że zakres zgłoszonych zanieczyszczeń i zagrożeń tymi

zanieczyszczeniami nie jest komplety i wymagałby daleko idących uzupełnień.

III. Przyszłe i możliwe działania

W toku analizy sprawy ustalono następujące dodatkowe i możliwe działania prawne.

1) Po pierwsze, istnieje możliwość wystąpienia do Prezydenta Miasta Bydgoszcz o

nałożenie w drodze decyzji administracyjnej określonych obowiązków na podmiot

korzystający ze środowiska. Zgodnie z art. 362 ust. 1 - ust. 3 ustawy - Prawo ochrony

środowiska - jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na

środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:

ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; przywrócenia środowiska

do stanu właściwego. W decyzji, organ ochrony środowiska może określić: zakres

ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać przywrócone

środowisko; czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub

przywrócenia środowiska do stanu właściwego; termin wykonania obowiązku. W

przypadku braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, organ ochrony

środowiska może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na

rzecz budżetów właściwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód

wynikłych z naruszenia stanu środowiska. Postępowanie takie wszczynane jest z

urzędu, a wydanie decyzji ma charakter fakultatywny (jest to decyzja uznaniowa).

2) Po drugie, można wystąpić do Prezydenta Miasta Bydgoszcz z pytaniem, czy dokonał

identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i czy

sporządził wykaz związany z tymi zanieczyszczeniami (jeżeli tak, zasadne jest

zawnioskowanie o udostępnienie danych ze wspomnianego wykazu). Dodatkowo,

istnieje możliwość zapytania władającego powierzchnią ziemi (Gmina Miasto

Bydgoszcz), który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie

będącym w jego władaniu, czy zgłosił ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony

Środowiska. Stosownie do art. 101d ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy - Prawo ochrony

środowiska - starosta (a w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) dokonuje

identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:
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ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym

terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; ustalenie listy substancji powodujących ryzyko,

których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na wspomnianą

działalność; analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem

gleby lub ziemi. Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych

zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wykaz zawiera: adres, numery działek

ewidencyjnych i informacje o ich powierzchni; informacje o aktualnym i, o ile jest to

możliwe, planowanym sposobie użytkowania gruntów; informacje o działalności

prowadzonej na terenie; informacje o działalności prowadzonej na terenie w

przeszłości, o ile takie informacje są dostępne; informacje o właściwościach gleby na

terenie. Na podstawie art. 101e ustawy - Prawo ochrony środowiska - władający

powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na

terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

3) Po trzecie, istnieje możliwość złożenia skargi do Sądu (Sędziego-komisarza) na

syndyka. Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe - Sędzia-komisarz

kieruje tokiem postępowania upadłościowego, sprawuje nadzór nad czynnościami

syndyka, oznacza czynności, których wykonywanie przez syndyka jest

niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również

zwraca uwagę na popełnione przez syndyka uchybienia. Stosownie do art. 169a ust. 1

i ust. 2 wspomnianej ustawy - Sędzia-komisarz upomina syndyka, który nie wykonuje

albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W przypadku istotnego uchybienia albo

braku poprawy w wykonywaniu obowiązków mimo upomnienia, sędzia-komisarz

nakłada na syndyka grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, biorąc pod uwagę

stopień oraz wagę uchybienia. Na podstawie art. 170 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo

upadłościowe - w przypadku rażącego uchybienia lub braku poprawy w wykonywaniu

swoich obowiązków mimo nałożonej grzywny lub w przypadku niewykonania

określonych obowiązków, mimo wezwania do ich spełnienia w terminie tygodnia sąd

odwołuje syndyka. Przed odwołaniem syndyka sąd jest obowiązany do jego

wysłuchania. W przypadku uprawdopodobnienia podstaw do odwołania syndyka sąd

może do czasu wydania postanowienia w przedmiocie odwołania zawiesić syndyka w

wykonywaniu jego czynności, ustanawiając tymczasowego syndyka, do którego
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przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio. Zagadnienie to wynikło z analizy akt

wspomnianego już postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez

Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy (sygn. akt PO I Ds. 43.2018), a

zwłaszcza opinii biegłych Dra Lecha Poprawskiegomoraz Dr Magdaleny Modelskiej z

Uniwersytetu Wrocławskiego, datowanej na wrzesień 2018 r. Zgodnie ze wspomnianą

ekspertyzą (s. 18): „Niewznowienie wiosną 2013 roku (po okresie zimowym 2012/2013)

pracy instalacji związanej z bariera hydrodynamiczną przez „ZACHEM” S.A. (po

zmianie nazwy w czerwcu 2013 Infrastruktura Kapuściska S.A.) oraz zaprzestanie jej

eksploatacji w grudniu 2014 r. przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości

likwidacyjnej spowodowało dalsze straty w środowisku i w opinii biegłych jest

przestępstwem przeciwko środowisku (art. 186. § 1 kk). W tym zakresie zasadnym jest

pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, tj.

ostatniego Zarządu ZACHEM-u, którego Prezesem był w tym czasie Jarosław

Czerwiński oraz syndyka masy upadłościowej Grzegorza Floryszaka. Z wyjaśnień

syndyka masy upadłościowej Grzegorza Floryszaka (pismo syndyka do RDOŚ z

25.7.2016) wynika, że nie są mu znane przyczyny podjęcia decyzji o wyłączeniu

instalacji. Z wyjaśnień tych nie wynika również aby przyczyną wyłączenia instalacji był

brak środków po stronie Infrastruktury Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej a

więc jest to ewidentne zaniedbanie obowiązków wynikających z decyzji Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08-12-2006 r., WSiR-III-DL/6811/29/06. W tym zakresie,

zdaniem autorów opinii odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie ujęcia

barierowego spoczywała na zarządzie ZACHEMU-u, Spółki Infrastruktura Kapuściska

S.A., a następnie na syndyku masy upadłościowej Infrastruktury Kapuściska S.A. w

Upadłości Likwidacyjnej Grzegorzu Floryszaku”.

4) W następstwie przeglądania akt uzyskano opinię prawną Radcy prawnego Bartosza

Rakoczego, sporządzoną na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy. Zgodnie z tą opinią „art. 16 (ustawy szkodowej - przyp. red.), z jednej

strony zobowiązuje Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska do podjęcia

określonych działań, ale z drugiej strony uprawnia go do zbadania zagrożenia zdrowia

lub życia ludzi i środowiska w danej, konkretnej sytuacji. Co więcej, ocena dokonana

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie podlega jakiejkolwiek kontroli

międzyinstancyjnej, gdyż jak wyżej już wskazano, w tym zakresie nie toczy się żadne

postępowania administracyjne”. Przedmiotem dalszej analizy prawnej może być
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zagadnienie konieczności wydania decyzji administracyjnej, gdy Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, z uwagi na

zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w

środowisku. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy szkodowej - jeżeli organ

ochrony środowiska podejmuje wspomniane aktywności, władający powierzchnią ziemi

jest obowiązany umożliwić prowadzenie działań zapobiegawczych i naprawczych z

zachowaniem warunków określonych w decyzji, a także prowadzenie badań

związanych z oceną szkody w środowisku. Organ ochrony środowiska, w celu

prowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, określa, w drodze decyzji,

zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi oraz

zakres i sposób przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz

termin ich rozpoczęcia i zakończenia. Zarówno Organ, jak i Radca prawny wydający

opinię - pominęli, że w przedmiotowej sprawie zaistnieje konieczność podejmowania

działań zapobiegawczych i naprawczych na terenach, które będą musiały podlegać

udostępnieniu przez władającego powierzchnią ziemi. W takiej sytuacji konieczne jest

wydanie decyzji administracyjnejo wspomnianej treści.

Stosownie do informacji dotyczących projektu „Remediacja terenów

zanieczyszczonych w rejonie dawnych ZCh „ZACHEM” w Bydgoszczy w celu likwidacji

zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina

Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze

środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i

Środowisko” - „Obszar poddawany remediacji, tj. podczyszczeniu i/lub oczyszczeniu

środowiska gruntowo-wodnego obejmuje obszar 26,90 ha. Położony jest we

wschodniej części Bydgoszczy i na wschodnim skraju granicy dawnych Zakładów

Chemicznych „ZACHEM” S.A. Stanowi strefę bezpośredniego kontaktu okolicznych

mieszkańców ze skażonym gruntem i wodą podziemną, a ponadto frontową strefę

zanieczyszczenia, będącą największym zagrożeniem środowiskowym dla obszaru

Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. (…) W ramach projektu planowane jest wykonanie 7

studni głębinowych i poddanie środowiska gruntowo-wodnego oczyszczaniu techniką

pump-and-treat (P&T). Technika ta polega na odpompowywaniu zanieczyszczonych

wód podziemnych, poddawaniu ich częściowemu oczyszczeniu w specjalnej jednostce

podczyszczającej, a następnie zatłoczeniu za pomocą studni iniekcyjnych z powrotem

do górotworu, dzięki czemu stosunki wodne w obszarze remediacji nie zostają

zachwiane. Dla bieżącej kontroli postępu działań remediacyjnych planuje się
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wykonanie sieci monitoringu złożonej z kilkunastu piezometrów wyposażonych w

zestaw automatycznych czujników dla pomiaru wybranych parametrów

fizykochemicznych. Zaplanowane działania remediacyjne zapewnią skuteczne

oczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego wraz z wymywaniem zanieczyszczeń

zaabsorbowanych na gruncie, a wykonane studnie stanowić będą barierę

hydrodynamiczną, która skutecznie zatrzyma lub przynajmniej znacząco ograniczy

dalszą propagację zanieczyszczeń zabezpieczając tym samym osiedla mieszkaniowe

przed ich dalszym dopływem” (http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/o-projekcie). W związku z

powyższym, konieczne jest udostępnienie powierzchni ziemi przez władającego,

zgodnie z przywołanymi przepisami. Tym samym zasadnym byłoby rozważenie

wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z żądaniem wydania

stosownej decyzji.

5) Zasadnym byłoby również podjęcie próby włączenia się do sprawy prowadzonej przez

Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy do sygn. akt PO I Ds. 82.2018, w szczególności

poprzez zgłoszenie p. Renaty Włazik jako pokrzywdzonej oraz przeanalizowanie

zebranej w tej sprawie dokumentacji.


