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W KATOWICACH 

Katowice, 26 sierpnia 2010r.  
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-114r  Minister Srodowiska 
ul. Wawelska 52/54 

2010 OB-  3 l 00-922 Warszawa 

Odpowiadając na pismo Pana Ministra z 30 lipca 2010r. o znaku DGOas-044-  
10/36355/10/PK dotyczące opinii do projektu Krajowego Planu Wdrażania Konwencji 
Sztokholmskiej uprzejmie informuję co następuje. 

W punkcie 2.1.3. projektu - Uwolnienia ze zmagazynowanych zapasów i odpadów 
(str. 30) przedstawiono informację o TZO zdeponowanych na składowisku Rudna Góra 
Zakładów Chemicznych „Organika-Azot"  w Jaworznie oraz o podjętych i planowanych 
działaniach zapobiegających uwolnieniom zanieczyszczeń TZO do środowiska. 
W związku z rozszerzeniem wykazu substancji objętych postanowieniami Konwencji na 
4 Konferencji stron (pkt. 2.1.4. Planu) o a, (3  i y sześciochlorocykloheksan (HCH) w tym: 
a i [3 HCH — tzw. izomery nieaktywne HCH, niezbędne będzie uzupełnienie informacji w tym 
zakresie, gdyż ilość zdeponowanych na składowisku Rudna Góra izomerów nieaktywnych 
HCH szacowana jest na ok. 40000 Mg. Spowoduje to istotną zmianę informacji o ilości 
zdeponowanych TZO. 

Ponadto w Planie należałoby uwzględnić odpady zawierające TZO zdeponowane 
przez Zakłady Chemiczne „Organika-Azot",  poza terenem tych Zakładów, na terenie miasta 
Jaworzna, na tzw. polu A, polu B i polu K. 
Szacuje się, że na polu A zdeponowane zostało ok. 33600 Mg odpadów, w tym 14400 Mg 
izomerów nieaktywnych HCH będących TZO. 
Ilości odpadów na polu B i K, w tym zawierających TZO nie określono. 

W załączeniu przekazuję kopię informacji opracowanej przez Urząd Miejski w Jaworznie 
pn.: Problem zanieczyszczeń w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie. 
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