„Działania zmierzające do rozwiązania problemu
odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w
dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie – etap I”

30/11/17
Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Decyzje o budowie zakładów chemicznych podjęto
w 1916 r. Pierwsze związki chemiczne zjechały
z linii produkcyjnej w 1921 r. W 1928 r. rozpoczęto
produkcję środków ochrony roślin. Do 1939 r.
produkowano: związki cyjanowe, kwas azotowy,
lonty górnicze, chlorek potasu, trójchloroetylen,
siarczan miedzi, cyjanek wapnia, żelazocyjanki,
nadboran, potaż kalcynowany.
Za okupacji hitlerowskiej produkowano tu Cyklon B
używany w komorach gazowych obozów
koncentracyjnych.
Po 1945 r. powstały instalacje: żelazocjanku potasu
(do 1985 r.), elektrolizy rtęciowej chlorku potas (do
1990 r.), płynnych zapraw rtęciowych (do 1973 r.),
DDT (do 1980 r.), Gamatoxu HCH (do 1982 r.)
Trójchlorobenzenu - TCB (do 1982 r.)

Produkty zaliczane do trucizn i środków szkodliwych: Azofos, Cjanofum, Zaprawa R, Zaprawa RG,
Kornikol, Azotox, Foschlor, Fumatox, Grzybol, Kamfochlor, Metox, Mgławik, Mszycol, Owadzik,
Pedraczak, Śnieciotox, Terrafun, Tritox, Antyperz, Miedzian, Roztoczol, Sadoplon, Cynkotox,
Żelazotox.
Brak szczegółowych informacji na temat produkcji, wiadomo, że w latach 50-tych XX wieku
produkowano około 4,5 tyś ton DDT, a dzięki poczynionym inwestycją około 1960 r. produkcję
zwiększono do około 31 tyś ton środków ochrony roślin i innych związków.
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Brak jest informacji jak postępowano i ile odpadów wytworzono
do 1967 r. Gospodarka odpadami prowadzona w latach 1968 1989 sprowadzała się do zasypywania wyrobiska po eksploatacji
piasku i wypuszczaniu odpadów płynnych do rzeki (oczyszczalnię
ścieków uruchomiono dopiero w 1990 r.!).
Wg. oficjalnych informacje w latach 1968-1989
wyprodukowano 195 tys. ton odpadów niebezpiecznych.
Do tej pory stwierdzono występowanie następujących związków
chemicznych: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, DDT, DDE, DDD, DMDT,
DNOC, TCB, PCDD, PCDF, HCB, PCB,dieldryna, endryna,
izodryna, toksafen, kemfen cyjanki, arsen, bar, chrom, cyna,
mangan, cynk, kadm, ołów, rtęć.
DDT, dieldryna, endryna, HCH znajdują się na liście 7 substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska - zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska /Dz. U. Nr 217 poz. 2141/.
Związki zanieczyszczające wody podziemne - fenole lotne,
cyjanki wolne, pestycydy - przekraczają dopuszczalne wartości
wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz 1800).
3

Oddziaływanie transgraniczne

Oddziaływanie transgraniczne – znzczna część ze
stwierdzonych na terenie Jaworzna związków zalicza
się do trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO),
w wyniku czego zakłady chemiczne „Organika Azot”
znalazły się na liście 4 szczególnie groźnych
dla Bałtyku źródeł zanieczyszczeń przemysłowych
ujętych na Liście Wspólnego Wszechstronnego
Programu Działań na Rzecz Ochrony Środowiska
Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Joint Comprehensive
Environmental Action Programme) w ramach Komisji
Helsińskiej.
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Obszar zanieczyszczony
Obszar zanieczyszczony obejmuje dolinę potoku Wąwolnica. Do tej pory zinwentaryzowano
następujace miejsca składowania odpadów:
Centralne składowisko odpadów Rudna Góra – 5,6 ha, Pole A – 3,3 ha, pole B – 1,5 ha, Pole
K – 1,5 ha, składowisko “cyjankowe” oraz tzw. stara hałda przy torach” – 2 ha
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Kluczowe daty

●

●

●

●

●

2003 r. - w trakcie budowy odcinka południowej obwodnicy
miasta natrafiono na odpady niebezpieczne,
wrzesień 2006 r. - zakończono zabezpieczanie skarpy
obwodnicy w związku z występowaniem zagrożenia dla
zdrowia ludzi spowodowanego emisją do powietrza
substancji toksycznych w szczególności związków lotnych
1,2,3-trichlorobenzenu, 1,2,3,4-tetrachlorobenzenu, HCH,
metabolitów DDT;
2008 r. Projekt FOKS - Kluczowe Źródła Zagrożeń
Środowiskowych, współfinansowany ze środków Programu
dla Europy Centralnej. Realizowany do 2013 r. partnerzy
projektu: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych, Jaworzno, Stuttgart, Instytut
Zdrowia Publicznego w Ostrawie, Mediolan, prowincja
Treviso.
2013 r. - podpisano umowę z NFOŚIGW na projekt
pn. „Działania zmierzające do rozwiązania problemu
odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku
Wąwolnica w Jaworznie – etap I - dokumentacja
techniczna”,
2016 r. - projekt AMIIGA -„Zintegrowane podejście do
zarządzania jakością wód podziemnych w obszarach
zurbanizowanych” dofinansowanym ze środków Programu
Interreg CENTRAL EUROPE.
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Wody powierzchniowe I podziemne
W 2010 r. w ramach projektu FOKS Instytut Ekologii Terenów Urprzemysłowionych
w Kattowicach, wykonanał Ocenę ryzyka ekologicznegodla wód powierzchniowych
i podziemnych. Na 13 przebadanych próbek wód powierzchniowych, 11 należy do III klasy
toksyczności (ostra toksyczność) Na 8 przebadanych wód podziemnych, 5 należy do III klasy
toksyczności (ostra toksyczność), 1 do IV klasy toksyczności (wysoka ostra toksyczność).
Ładunak zanieczyszczeń dostajacych sie do środowiska - 15 kg HCH rocznie.

Wody podziemne III klasa
toksyczności
Wody podziemne IV klas
toksyczności
Wody powierzchniowe III klasa
toksyczności
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„Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku
Wąwolnica w Jaworznie – etap I - dokumentacja techniczna”

W 2013 r.,w ramach Programu 3.5. Rekultywacja terenów
zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie
negatywnego oddziaływania na środowisko, podpisano
umowę z NFOŚIGW na projekt pn. „Działania
zmierzające do rozwiązania problemu odpadów
niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku
Wąwolnica w Jaworznie – etap I - dokumentacja
techniczna”, obejmujacy:
●
badania geofizyczne umożliwiających szczegółowe
rozpoznanie miejsc gromadzenia odpadów oraz
zanieczyszczeń w środowisku gruntowo wodnym
oraz ciągłości warstwy iłowej,
●
opracowanie Wariantowej Analizy TechnicznoŚrodowiskowej,
●
wybór przez zespół ekspertów ostatecznej
technologii rekultywacji/remediacji,
●
opracowanie Szczegółowych wytycznych do
projektu technicznego rekultywacji /remediacji oraz
założeń do SIWZ,
●
opracowanie
raportu
oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,
●
opracowanie dokumentacji technicznej,
●
opracowanie Studium Wykonalności.
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Badania geofizyczne

W celu wyboru najlepszej oferty zorganizowano konkursu na projekt badań geofizycznych, w którym
zwycięzca uzyskuje zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie badań
geofizycznych. Wyboru dokonał Sąd Konkursowy, w którego skład wchodzili wysokiej klasy specjaliści
w dziedzinie geofizyki i geologii:
●
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz
●
Prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek
●
Dr inż. Tadeusz Bromek
Zadanie zrealizowane zostało przez Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o. o., w okresie
od 10 marca do 10 października 2014 r. W ramach prac terenowych na pow. 82 ha wykonano badania
geofizyczne (geoelektryczne elektrooporowe metodą tomografii elektrooporowej oraz metodą
konduktometryczną) wzdłuż równoległych profili oddalonych od siebie o 5 m o długości 135 km
(tomografia) i 156,9 km (konduktometria).
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Wybór technologii remediacji

Duży nacisk położono na wybór odpowiedniej technlologi remediacji. W pierwszej kolejnosci opracowano
“Wariantową Analiza Techniczno-Środowiskową”, w której przeanalizowano szereg technologii
umozliwiajacych kompleksowe rozwiazanie problemu z zastosowaniem technologii możliwych
do pełnoskalowego komercyjnego zrealizowania. W dokumencie tym zaproponowano 3 najlepsze
rozwiązania.
Do Wariantowej Analizy Techniczno-Środowiskowej opracowany został koreferat przez Prof. dr hab. inż.
Krzysztof Barbusińskiego.
Wyboru technologi remediacji dokonał zespół ekspertów powołany przez Prezydenta Miasta Jaworzna,
w składzie:
● Prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński - Politechnika Śląska, Kierownik Zakładu Technologii Wody
i Ścieków,
● Dr
hab. Aleksandra Gawęda - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, doktor nauk
przyrodniczych w dziedzinie geologii oraz w zakresie badania materiałów odpadowych,
● Dr
hab. Ireneusz Malik - Uniwersytet Śląski, kierownik Katedry Rekonstrukcji Środowiska
Geograficznego,
● Dr Petr Kohout – specjalista w zakresie hydrogeologii, geofizyki oraz konsultant ds. środowiska.
Absolwent Charles University in Praga. Uczestnik projektu badawczo-wdrożeniowego FOKS,
● Dr inż. Kazimierz Waleczek – wieloletni pracownik Oddziału Instytutu Ochrony Roślin, Państwowego
Instytutu Badawczego w Sośnicowicach.
W pracach zespołu brali udział także przedstawiciele: Marszałka Województwa Śląskiego – Pan Jan
Kozubek oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pan Sławomir Adamczyk.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach odmówił udziału w spotkaniu.
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Projekt remediacji
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W ramach proponowanego wariantu tereny zanieczyszczone podzielonona 16 obszarów o różnej
specyfice na których prowadzone bedą różne zestawy działań w celu odizolowania kluczowych źródeł
zanieczyszczeń oraz oczyszczania terenu.
Zaplanowane metody prowadzenia działan remediacyjnych:
● Ściany szczelne - odizolowanie terenów zanieczyszczonych przy pomocy barier szczelnych iłowobentonitowych zagłębionych 1,5-2 m w naturalnie wystepujacej na tym obszarze warstwie iłowej.
● Membrany poziome – nieprzepuszczalne bariery poziome (z polietylenu lub iłowych) zapobiegajace
filtracji wód opadowych oraz umożliwiające zwiekszenie efektywności instalacji odgazowujacych.
● „Pompuj i oczyszczaj” (Pump&Treat) – system studni odwadniających z których zanieczyszczona
woda jest odprowadzana na rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Lokalizacja studni została
opracowana na podstawie badań przewodności gruntów oraz badań geologicznych a także spływów
powierzchniowych. Badania te umożliwiły oszacowanie lokalizacji niecek i zagłębień występujących na
poziomie stropu iłów, które potencjalnie stanowią magazyn i zbierają zanieczyszczenia migrujące z
wodami gruntowymi barier reaktywnych.
● Bariery reaktywne – przepuszczalne bariery z wkladem wymiennym gdzie następuje oczyszczenie
zanieczyszczeń w komorach reaktywnych.
● Soil mixing – metoda mieszania gruntów z reagentem w celu stabilizacji zanieczyszczeń (składowisko
cyjankowe).
● Odgazowanie
gruntów – system usuwania z gruntów zanieczyszczeń lotnych poprzez system
jednostek odgazowujaco-ssących wraz z oczuyszczaniem na filtrach z węglem aktywnym.
● System fitoneutralizacji ścieków - wielkopowierzchniowe poletko fitoremediacyjne do oczyszczania
ścieków z tzw. laguny.
● Kaskady rzeczne na kanale Wąwolnica.
● Wymiana gruntu.
● Budowa systemów drenażu odwadniajacego.
Zaplanowane prace spełniają wymagania konwencji Sztokholmskiej - zmierzają do odizolowania
zanieczyszczeń i zatrzymania ich emisji do środowiska.
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Koszty

Koszt działań zabezpieczających środowisko w zaprojektowanym wariancie oszacowano na:

192 600 000 zł
+
Koszty usunięcia odpadów obejmujące tylko koszt ich transportu i obróbki termicznej oszacowano na:

856 mln zł
(dane: Wariantowa Analiza Techniczno Środowiskowa) do tej kwoty należy doliczyć infrastrukturę związaną
z zabezpieczeniem środowiska przed uciążliwościami zapachowymi i możliwością skażenia środowiska.
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Podjecie działań naprawczych, napotyka bariery prawne, które całkowicie uniemożliwiają podjęcie prac w celu
fizycznego rozwiązania problemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do usunięcia szkody w środowisku
zobowiązany jest podmiot zanieczyszczający - w tym przypadku Zakłady Chemiczne „Organika Azot” S.A., następca
prawny zakładu państwowego, który przed 1989 r. na zlecenie organów poprzedniego ustroju, według odgórnego
rozdzielnika produkował środki ochrony roślin. Obecnie ta niewielka spółka pracownicza zatrudniająca 134 osoby, nie
ma żadnej możliwości poniesienia skutków finansowych działalności swojej wielkiej poprzedniczki. Należy także
zwrócić uwagę, że upadłość tej firmy, w obecnej sytuacji prawnej może mieć katastrofalne skutki dla środowiska obecnie zakłady finansują oczyszczanie odcieków ze składowiska odpadów niebezpiecznych.
Dodatkowym problemem jest specyfika obszaru zanieczyszczonego - doliny rzecznej, która wymusza konieczność
kompleksowego i hierarchiczne podejścia dla całego obszaru zanieczyszczonego. Rozwiązania częściowe lub
prowadzone etapowo nie zagwarantują osiągnięcia zadowalającego efektu ekologicznego.
Działania te są też niezbędnym elementem, który musi być wykonany w przypadku jakichkolwiek prac związanych w
przyszłości z usuwaniem i przetwarzaniem (unieszkodliwianiem) odpadów.
Dlatego też w celu zabezpieczenia mieszkańców naszego kraju przed bombą ekologiczną pozostawioną nam w
spadku przez poprzedni system, konieczna jest interwencja Państwa i rozpoczęcie prac nad stworzeniem rozwiązania
prawnego z jakim mamy do czynienia przy specustawach: drogowej, dotyczącej Euro 2012, lotniskowej czy
powodziowej. Powstanie tego typu rozwiązań prawnych, dla największej bomb ekologicznych, pozwoli także Państwu
Polskiemu na realizację zobowiązań międzynarodowych – konwencji Sztokholmskiej, Konwencji Helsińskiej czy
Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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Zasada „zanieczyszczający płaci” obowiązująca w Unii Europejskiej dotyczy także przemysłowego
zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, jednakże sposób jej egzekwowania w odniesieniu do miejsc
historycznie zanieczyszczonych jest regulowany indywidualnie w każdym państwie. Specyficzna jest sytuacja
państw dawnego bloku socjalistycznego, gdzie wraz z transformacja ustrojową pojawił się problem
odpowiedzialności za remediację terenu zanieczyszczonego przez państwowy zakład przemysłowy, jeśli
teren ten ma przejść lub już przeszedł we władanie podmiotu prywatnego. W szczególnych przypadkach
prywatny podmiot władający terenem powstał przez przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego –
sprawcy zanieczyszczenia, i jest jego prawnym następcą (ten ostatni przypadek dotyczy terenu
w Jaworznie).
W prawie wszystkich państwach dawnego bloku socjalistycznego wypracowano ścieżki postępowania
z terenami historycznie zanieczyszczonymi, obejmujące także przypadki analogiczne do Jaworzna.
Możliwości podejmowania działań rekultywacyjnych nie ogranicza się tylko do problemu Jaworzna, borykają
się z nim praktycznie wszystkie instytucje próbujące rozwiązywać problemy środowiskowe związane z
zanieczyszczeniami gruntów i składowiskami odpadów pozostawionymi nam w spadku przez poprzedni
ustrój. Sposób rozwiązania problemu starych „bomb ekologicznych” jest z punktu widzenia Unii Europejskiej
kluczowy dla gospodarowania terenami zanieczyszczonymi w państwach członkowskich. W raporcie
„Progress in management of contaminated sites” (Europejska Agencja Środowiska EEA 2005, uzup. 2007 i
2011) stwierdzono, że w nadchodzących latach środowisko będzie w krajach członkowskich coraz lepiej
chronione przed nowymi zanieczyszczeniami, natomiast większość wysiłków koncentrować się będzie na
eliminacji zanieczyszczeń historycznych. Polska jest jedynym państwem UE regionu Europy Środkowej, które
nie podjęło działań w tym kierunku. W prawodawstwie i praktyce wszystkich pozostałych państw naszego
regionu wprowadzono całkowitą lub częściową odpowiedzialność finansową państwa za eliminację
„historycznych” zanieczyszczeń przyjmując najczęściej jako datę graniczną rok 1989. Obecny stan prawny w
Polsce przyczynia się do zwiększenia ryzyka środowiskowego.
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