
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

(e-mail: info@klimat.gov.pl) 

 

Szanowni Państwo, 

Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesyła e-mail 

 z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie w ramach posiadanych kompetencji oraz 

poinformowanie Zainteresowanego o zajętym stanowisku. 

Będziemy wdzięczni za przekazanie na adres Kancelarii Prezydenta RP kopii udzielonej 

Zainteresowanemu odpowiedzi (prosimy o powołanie się na nr sprawy BDK.0600.19181.2020.KM). 

Zał. 1 

 

 

Do wiadomości: 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Główny specjalista 

Biuro Dialogu i Korespondencji 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38 

e-mail: listy@prezydent.pl 

 

 

From:   

Sent: Thursday, November 19, 2020 12:59 PM 

To: Stanowisko informacyjne CO KPRP <listy@prezydent.pl> 

Subject: Od 2005 roku do sieci kanalizacyjnej trafiło 75 ton związków rtęci. 

 

mailto:info@klimat.gov.pl
mailto:blo@prezydent.pl
mailto:listy@prezydent.pl


Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Od 2006 roku do sieci kanalizacyjnej trafiło 75 ton związków rtęci. Taką informację zawiera 

interpelacja poselska nr 13891 z dnia 04.11.2020 TUTAJ 

Opublikowany kilka dni temu raport Komisji Europejskiej na temat amalgamatu rtęci podaje jeszcze 

wyższe wartości - wykresy na str. 26 oraz 29 TUTAJ 

 

Polska jest jedynym krajem w UE, gdzie zanieczyszczający sieć kanalizacyjną rtęcią nie ponosi żadnych 

konsekwencji. TUTAJ 

 

Poprzednie interpelacje dotyczących rtęci. 

 

· 2006 – Dlaczego w 2005 roku Czechy wprowadziły obowiązek separacji amalgamatu, a Polska nie? 

TUTAJ 

· 2019 – Rtęć z jednego wypełnienia zatruwa 100-300 m3 wody TUTAJ 

· 2020 – W Polsce corocznie stwierdza się przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia rtęci. 

TUTAJ 

· Przygotowywany i zapomniany plan wdrożenia Rozporządzenia Tutaj 

· Urządzenia do zatrzymywania rtęci tzw. separatory amalgamatu to równowartość kilku dopłat 

covidowych (oferty internetowe). 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVADV6&view=5
https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.ig%2dumwelt%2dzahnmedizin.de%2fwp%2dcontent%2fuploads%2fDental%2dAmalgam%2dfeasbility%2dstudy%2dFinal%2dReport%2d1.pdf&umid=AB6A7C35-B952-7E05-9FA0-44939925B3B9&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591ee3af4d987-28fab25712f53d2b49ea994cda1d9ae34fdd98e7
https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.nowygabinet.pl%2findex.php%2fczytaj%2dwiecej%2dinterpretacje%2dprawne%2f3740%2dna%2drazie%2dnie%2dbedzie%2dkar%2dza%2dbrak%2dseparatorow&umid=AB6A7C35-B952-7E05-9FA0-44939925B3B9&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591ee3af4d987-55d870f2cee211eb9ac7539f457e6516e8f418e2
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/348A1822
https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCEHKC
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLNG7V
https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.google.com%2furl%3fsa%3dt%26rct%3dj%26q%3d%26esrc%3ds%26source%3dweb%26cd%3d%26ved%3d2ahUKEwjx0vjSqoHtAhXIl4sKHd%2d6BUkQFjACegQIBRAC%26url%3dhttps%253A%252F%252Fstom.hipokrates.org%252Fpisma%252F190809%5fkrajowyPlanAMGM.docx%26usg%3dAOvVaw2Z3wwJEcXK1VifYYLsIHO3&umid=AB6A7C35-B952-7E05-9FA0-44939925B3B9&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591ee3af4d987-da848c433f81049b6bbcbcf3f219c5fa8717dcb5


mailowej jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki 

budżetowej) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Więcej informacji na temat przetwarzania 

danych osobowych w Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się 

na stronie: https://ddei3-0-

ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.co.kprp.pl%2fochrona%2ddanych%2doso

bowych%2f&umid=AB6A7C35-B952-7E05-9FA0-

44939925B3B9&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591ee3af4d987-

d97f830d62b2366edc2f2aae759daca1c53c4f71. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy 

jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym cokprp.iod[at]prezydent.pl  

 

 

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę 

wiadomość przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. 

Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez 

rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji 

i/lub dokumentów jest zabronione. 

This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity 

to whom they are addressed. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received 

this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. 
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