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Stowarzyszenie Mój Tworzeń w Dąbrowie Górniczej zwraca się do Pana 
Inspektora, aby działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska - podj ął Pan decyzj ę wstrzymuj ącą „działalno ść 
prowadzon ą z naruszeniem wymaga ń związanych z ochron ą środowiska lub 
naruszeniem warunków korzystania ze środowiska” w zakładach ArcelorMittal 
Poland S.A. Oddział w D ąbrowie Górniczej, tj. natychmiastowe tymczasowe 
zamkni ęcie zakładów hutniczych - do czasu sporz ądzenia niezale żnego od 
władz huty i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
raportu o stanie technicznym instalacji i urz ądzeń, w tym urz ądzeń chroni ących 
środowisko przed zanieczyszczeniem .   

Prośbę kierujemy do Pana Inspektora, gdyż Śląski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, w ramach „bezczynności organu” nie robi absolutnie nic, aby 
skontrolować działalność AMP i zapobiec notorycznemu łamaniu przepisów 
środowiskowych przez te zakłady w zakresie oddziaływania na środowisko lokalne i 
jego mieszkańców. 

Sprawa natomiast dotyczy dwóch rodzajów oddziaływań na środowisko 
lokalne – pyłów  (w tym metalicznych) oraz hałasu  (inne są mniej wymierne, choć 
równie uciążliwe, np. zapachy technologiczne”. 

Stowarzyszenie Mój Tworzeń, które działa od 2015 roku, zwraca uwagę m.in. na 
jakość życia mieszkańców terenów bezpośrednio sąsiadujących z dawną Hutą 
Katowice w Dąbrowie Górniczej. Prowadzone są próby rozmów i konsultacji z AMP, 
które jednak do niczego nie prowadzą. Sprawa pyłów, ujawniona po raz pierwszy 
przez reporterów TVP w 2015 roku, zakończyła się decyzją ówczesnej WIOŚ w 
Katowicach o zamknięciu stalowni – i dopiero długotrwałe negocjacje poskutkowały 
tym, iż do końca 2018 roku ArcelorMittal Poland S.A. (który jest właścicielem 
zakładów) zobowiązał się do ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów. Nie 
wchodząc w szczegóły tamtej sprawy możemy zaryzykować stwierdzenie, iż AMP 
S.A. wykorzystuje to porozumienie do absolutnego nieprzestrzegania norm dot. emisji 
pyłów oraz hałasu.  

Powyższe stwierdzenie opieramy na dołączonej dokumentacji (w załączeniu): 

1. Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 11.04.2018 r. dot. 
niekontrolowanego opadu pyłu na obszarze ulicy Tworzeń – lekcewa żenie przez 
zakłady AMP i firm funkcjonuj ąych na ich terenie (np. TAMEH S.A., gdzie 
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AMP posiada 50% akcji) obowi ązków dot. informowania Centrum 
Zarządzania Kryzysowego o „wykrytych zagro żeniach, zdarzeniach i nnych 
sytuacjach mog ących mie ć bezpośredni wpływ na stan bezpiecze ństwa 
miasta D ąbrowa Górnicza”. Zwracamy równie ż uwagę, iż „huta (...) nie 
przekazała powiadomienia (...) o zaistniałym zdarze niu” (tj. opadzie 
metalicznego pyłu), oraz że takie działanie „nie skutkuje sankcjami”.  

2. Informacja publiczna dot. wykazu interwencji, które wpłynęły co Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej w latach 2016-2018 od firm 
AMP S.A. oraz TAMEH S.A., która pokazuje rozmiar arogancji tych firm w 
informowaniu i reagowaniu na informacje o zagrożeniach dla Miasta, nie mówiąc 
już o mieszkańcach choćby tylko sąsiadujących bezpośrednio terenów. Dla 
uzmysłowienia skali, dołączyliśmy tylko część dowodów takiego zachowania: 

2.1. Niewyobrażalny hałas w dniu 16.03.2014 roku, który trząsł budynkami i 
przyprawiał o ból uszu mieszkańców Tworznia, a był słyszalny w oddalonym 
o kilkanaście kilometrów Sosnowcu (http://katowice.tvp.pl/19290997/nocne-
halasy-w-dabrowie-gorniczej) – o zdarzeniu nie ma ani słowa  

2.2. Koszmarnie wyglądająca awaria pieca, gdzie kłęby rudego dymu przesłaniały 
cały krajobraz nie tylko nad Hutą, ale także nad okolicą jeziora Pogoria I – 
widziało to mnóstwo osób, ale nie ma o tym żadnego sygnału; ba, z 
sieci internetowej znikn ęły prawie wszystkie zdj ęcia (oprócz 
zapomnianych oraz b ędącego nasz ą własno ścią zapisu z rejestratora 
samochodowego) , np. 

2.2.1. https://silesion.pl/skandal-z-rdzawa-chmura-nad-dabrowa-gornicza 

2.2.2. https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kleby-rudego-dymu-nad-huta-
w-dabrowie-gorniczej-doszlo-do-ni,nId,2301786 

2.2.3. http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/g/dabrowa-
gornicza-rdzawy-pyl-nad-huta-niekontrolowana-emisja-w-arcelormittal-
poland,11424490,21440916/ 

2.2.4. http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/huta-w-dabrowie-gorniczej-
emituje-szkodliwe-pyly/v5smqf8#slajd-1 

I choć kontrola WIOŚ wykazała istnienie niezgłoszonych instalacji – skończyło 
się na 300 złotowym mandacie dla pracownika. 

2.3. Potężny opad pyłu metalicznego na przełomie lutego i marca 2018 r. będąca 
wynikiem kilku „przypadków zamarznięcia elementów urządzeń 
transportujących pyły (...) Mogło to skutkować okresową zwiększoną emisją z 
kominów chłodni i namiarowni spieku” (odpowiedź AMP na interwencję 
radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej). Problem polegał jednak na 
tym, że te pyły – o najwi ększym nat ężeniu j.w. – spadały na Tworze ń i 
okolice przez cały marzec.  Byliście Państwo jednymi z podmiotów, które 
wówczas alarmowaliśmy. W raportach o zagro żeniach nie ma o tym 
ŻADNYCH informacji.  Posiadamy próbki tamtych pyłów (z początku i końca 
marca br.) – ale nikt, a zwłaszcza WIOŚ się tym nie zainteresował, bo 
poprzednie i następne pomiary pokazały, że są w normie. W tych 
konktretnych dnia nie były  – ale nie stać nas na przeprowadzenie 
akredytowanych badań, a WIOŚ dał sobie trzy miesiące (do 30.06.2018 r.), 
aby via poseł na sejm RP przekazać pierwsze wyniki badań. 
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2.4. Krótkotrwały, ale intensywny opad pyłu w dniu 2.08.2018 roku – nikt znowu 
się nie zainteresował (oprócz lokalnej telewizji inter netowej) próbk ą, 
gdzie wida ć gołym okiem metaliczne kawałki, które wdychaj ą wszyscy 
okoliczni mieszka ńcy!  Choć zmieniły się ostatnio władze śląskiego WIOŚ, 
to dalej nic się z tym nie robi! 

3. Hałas – generowany przez zakłady umiejscowione na t erenie Huty (jak 
wynika z zał ączonej korespondencji): ArcelorMittal Poland, Air L iquide i 
TAMEH. Sporadycznie zdarzenia takie zgłaszane są do w/w systemu informacji, 
jednak występujący notorycznie, a zwłaszcza w godzinach nocnych, weekendy i 
święta, obciążający mieszkańców, wpływający na ich stan zdrowia (zaburzenia 
słuchowe, neurologiczne itp.). Ale nawet niewyobrażalny hałas (o którym mowa w 
pkt. 2.1) oraz stałe interwencje w działach ochrony środowiska tych zakładów nie 
mają żadnego wpływu na ich występowanie. Dochodzi do aroganckich zachowań 
pracowników tych zakładów („przecież to normalna praca”) i totalne lekceważenie 
zgłaszanych przypadków. 

 

Dopiero awaria wielkiego pieca w dniu 21.06.2018 roku i bezpośrednie zagrożenie, 
które niosła zaistniała sytuacja, pobudziła Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do 
działania – aczkolwiek nic nie wiemy, aby przyniosła jakiś skutek.  

 Uznaliśmy jednak, że jest to pewna granica, której przekroczenie uprawnia 
nas do przedło żenia do Pana Inspektora (do wiadomo ści Ministra Ochrony 
Środowiska) wniosku o natychmiastowe tymczasowe zamk nięcie zakładów 
hutniczych ArcelorMittal Poland S.A. - do czasu spo rządzenia niezale żnego od 
władz huty i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
raportu o stanie technicznym instalacji i urz ądzeń, w tym urz ądzeń chroni ących 
środowisko przed zanieczyszczeniem.  Oprócz prywatnych zakładów hutniczych i 
innych, umiejscowionych na terenach d. Huty Katowice (w całości własność 
ArcelorMittal Poland S.A.) to także teren, który bezpośrednio poza obszarem 
przemysłowym zamieszkuje kilka tysięcy ludzi, gdzie umiejscowione są ich 
nieruchomości, a kilkaset dzieci dorasta w cieniu w/w zakładów. Produkcja 
przemysłowa, choć potrzebna, w żadnym wypadku nie może być jednak ponad 
ochronę szeroko i wąsko pojętego środowiska oraz przestrzegania norm współżycia 
społecznego. 

 

 

Z poważaniem 

 

Zarząd Stowarzyszenia Mój Tworzeń 

 

 

Jan Pietraga   Adrianna Włusek 
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Do wiadomości: 
1) Minister Ochrony Środowiska Henryk Kowalczyk 
2) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Agata Bucko-Serafin 
3) Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa 
4) Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek 
5) Poseł na Sejm RP Robert Warwas 
6) Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel 
7) Poseł na Sejm RP Barbara Chrobak 
8) Senator RP Arkadiusz Grabowski 
9) media 
 


