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W Polsce, od ponad 10 lat nieprzydatne pestycydy traktowane s jako powa ny
problem ekologiczny. Sprowadza on si

do dwóch zagadnie . Pierwsze to mogilniki i

magazyny. Drugi to składowisko odpadów poprodukcyjnych Rudna Góra nale ce do
producenta rodków ochrony ro lin – Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” S.A. w
Jaworznie. Mogilniki ze wzgl du na mo liw emisj szkodliwych substancji do gruntów i
wód nazwano wtedy bomb ekologiczn , której „wybuch” zale y od konstrukcji mogilnika i
budowy hydrogeologicznej terenu.
Szacuje si , e w Polsce znajdowało si około 300 mogilników o zawarto ci 1500020000 ton nieprzydatnych pestycydów, z których do dzisiaj nie wszystkie zostały odnalezione
i zinwentaryzowane. Obecnie po kilku latach prac finansowanych głównie ze rodków
krajowych pozostało około 120 mogilników o zawarto ci 5000-7000 ton. Zlikwidowano wi c
około 65% odpadów. Jest plan, aby zlikwidowa

wszystkie mogilniki do roku 2010,

natomiast pozostanie problem istniej cego w wielu miejscach ska enia terenu o ró nym
stopniu zagro enia dla wód podziemnych, ze wzgl du na niemo no

wykonania pełnej

rekultywacji tam, gdzie zostały ska one du e masy gruntu przylegaj cego do składowisk.
Realny, nierozwi zany problem o charakterze transgranicznym stanowi składowisko
Rudna Góra w Jaworznie, wpisane na list „hot spotów” opracowan w ramach Konwencji
Helsi skiej dotycz cej ochrony wód Bałtyku. Składowisko to o ł cznej powierzchni 20 ha
zawiera około 160 000 ton odpadów w tym 88 000 ton to odpady niebezpieczne. Odpadów
tych nie da si wydzieli ze wzgl du na ich przemieszanie. S tam w wi kszo ci odpady po
syntezach insektycydów chloroorganicznych – DDT, lindanu, metoksychloru i tetradifonu, ale
te inne substancje aktywne pestycydów, produkty ich rozkładu i odpady posyntezowe.
Wyst puje ska enie wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni rzeki Wisły wpadaj cej
do Bałtyku, głównie lindanem, nieaktywnymi izomerami HCH, chlorfenwinfosem oraz
substancjami nale cymi do TZO (Persistent Organic Pollutants) – aldryna, DDT i HCB.
Zakłady b d ce wła cicielem składowiska realizuj od wielu lat szereg projektów
ograniczaj cych oddziaływanie składowiska. Budowa geologiczna terenu jest dobrze
Strona 1 z 2

rozpoznana, prowadzony jest stały monitoring wód podziemnych i powierzchniowych daj cy
obraz wielko ci ska e
stwierdzone i do

i kierunków rozprzestrzeniania si zanieczyszcze . Ska enie jest

dobrze udokumentowane istniej cymi opracowaniami, brak jednak e

rozstrzygni cia co do skutecznej i wykonalnej metody unieszkodliwienia składowiska. Jest to
problem, z którym Polska sobie sama najprawdopodobniej nie poradzi. Powodem s nie tylko
kwestie finansowe. Jest to sytuacja, w której uniwersalne zasady prawa unijnego typu
„zanieczyszczaj cy płaci”, czy ograniczenia w pomocy publicznej dla przedsi biorstw,
przeniesione do prawodawstwa pa stwa postkomunistycznego nie tylko nie pomagaj , a
wr cz utrudniaj rozwi zanie problemu. Zakład b d cy wła cicielem składowiska i w wietle
prawa zobowi zany do jego likwidacji w gruncie rzeczy nie odpowiada za zanieczyszczenie
rodowiska i nie mo e skorzysta z pomocy zewn trznej, a sam nie jest w stanie nic zrobi ze
wzgl du na brak pomysłu i funduszy. Za stan obecny odpowiada system, który przeszedł do
historii – realne zagro enie rodowiska pozostało.
W tej sytuacji jest to indywidualny, specyficzny problem, wymagaj cy
indywidualnego potraktowania. Wydaje si ,
przedsi wzi

e działania mo na skoncentrowa

wokół

i uregulowa zwi zanych z ochron wód Bałtyku, głównie z wykorzystaniem

potencjału naukowo badawczego pa stw nadbałtyckich,

ywotnie zainteresowanych w

skutecznym rozwi zaniu problemu.
Obecnie w ramach HELCOM (Konwencji Helsi skiej) przygotowywana jest nowa
rodowiskowa strategia dla regionu Morza Bałtyckiego tzw. Bałtycki Plan Działania, w
którym jednym z kierunków jest „Ograniczanie dopływu substancji niebezpiecznych”. Za
opracowanie tego fragmentu planu odpowiadaj Niemcy, Szwecja i Litwa. Wła nie rozpocz ł
si ostatni i najbardziej istotny etap opracowywania Planu, w którym nale y szczegółowo
okre li wszystkie konkretne działania.
Rozwi zanie problemu składowiska „Rudna Góra” wymaga odgórnego spojrzenia i
skoordynowania wielu czynników – organizacyjnych, finansowych i technologicznych.
Niezb dne jest przede wszystkim przeprowadzenie ostatecznych bada terenu składowiska i
jego oddziaływania na rodowisko (przez mi dzynarodow grup ekspertów) i opracowanie
skutecznej technologii unieszkodliwienia składowiska oraz ukierunkowanie współpracy
Polski z innymi krajami (w szczególno ci pa stwami nadbałtyckimi), z uwzgl dnieniem
uwarunkowa prawnych i finansowych. Inspiratorem tych działa mogłaby by „Working
Group on Obsolete Pesticides in the European Parliament”.
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