
Bydgoszcz, 15.10.2018 r.  

 

Oświadczenie 

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące pracy Zespołu Wojewody ds. Zachemu, informuję, że Wojewódzki 

Zespół Ekspercki ds. oceny stanu zanieczyszczeń środowiska, w tym środowiska gruntowo-wodnego 

oraz oceny ewentualnych powstałych zanieczyszczeń na terenie dawnych Zakładów Chemicznych 

„Zachem” w Bydgoszczy został powołany  zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 7 marca 

2018 r.  

Zespół jest organem koordynującym działanie różnych służb, nie posiada jednak uprawnień 

właścicielskich do powyższych terenów, ani możliwości podejmowania bezpośrednich działań 

inwestycyjnych. Zajmuje się szeroko pojętą koordynacją działań instytucji zobowiązanych do realizacji 

zadań wynikających z ustawowych zadań. 

Ostatnie posiedzenie Zespołu, wyjazdowe, odbyło się 20 czerwca br. na terenie dawnych Zakładów 

Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Miało na celu  zapoznanie członków ze składowiskiem odpadów 

przemysłowych „Zielona”, dawnym ujęciem barierowym, posadowieniem piezometrów 

obserwacyjnych przy ul. Plątnowskiej (poza torami kolejowymi), wskazaniami frontu chmury 

zanieczyszczeń (ul. Toruńska), zbiornikiem awaryjnym dawnych Z. Ch. „Zachem”, a także polami 

uprawnymi  i obszarem Natura 2000. 

Należy podkreślić, że to w czasie rządów Platformy Obywatelskiej zakładu chemiczne „Zachem” zostały 

oddane w obce ręce, co w efekcie doprowadziło do sytuacji, w której brak jest odpowiedzialnych za 

skażony teren. Dopiero działania rządu oraz posłów Prawa i Sprawiedliwości zaczęły zmieniać ten 

fatalny stan rzeczy.  

Zarówno wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, jak i wicewojewoda Józef Ramlau odbyli szereg spotkań, w 

tym w ramach zespołu, poświęconych sytuacji na terenach pozachemowskich. Tylko w Kujawsko-

Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się siedem takich spotkań, dwa spotkania miały miejsce w 

Ministerstwie Środowiska: 15 marca br. z udziałem wojewody, dyrektora RDOŚ oraz zastępcy prezesa 

WFOŚiGW (szefa zespołu), zaś 24 kwietnia z udziałem wicewojewody, dyrektora RDOŚ i zastępcy 

prezesa WFOŚiGW.  

Efektem tych działań było podpisanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowy o dofinansowanie  

projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Z. Ch. „Zachem” w Bydgoszczy w 

celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym  dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej 

Wisły oraz Morza Bałtyckiego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 oś priorytetowa II, działania 2.5. poprawa jakości środowiska miejskiego”, na kwotę 93.425.000 

zł.  Przedsięwzięcie zakłada wybudowanie  innowacyjnej instalacji  dla potrzeb oczyszczania wód 

podziemnych oraz realizację remediacji terenów zanieczyszczonych na łącznej powierzchni 26,9 ha, 

Ponadto w okresie pomiędzy posiedzeniami Zespołu jego członkowie realizują konkretne zadania 

między innymi: 

- Prof. dr hab. Jacek Kubica, Prorektor ds. Badań Naukowych UMK, Przewodniczący Zespołu Ekspertów 

CM UMK powołał  Zespół ds. Oceny Konsekwencji Zdrowotnych Skażenia Środowiska na terenie po 

byłych Z. Ch. „Zachem” i przedstawił konkretny program  badawczy do realizacji w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców, 



- w zakresie zapobiegania przez gospodarstwa domowe korzystania z zanieczyszczonej wody do celów 

bytowych, na wniosek członków Zespołu, Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podjął działania, w 

wyniku których w listopadzie br. do trzech  nieruchomości  zostanie doprowadzony wodociąg, 

- zobowiązano przedstawicieli jednostek wchodzących w skład Zespołu do przygotowania  koncepcji  

mapy drogowej  dla rozwiązania problemów  zanieczyszczeń po „Zachemie”. 

Następne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 19 października 2018 r.  

Należy nadmienić, że już na etapie konstruowania składu zespołu zwróciliśmy się do Marszałka 

Województwa Piotra Całbeckiego i Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego o oddelegowanie ich 

przedstawicieli do prac w zespole. Przedstawiciele ci zostali zgłoszeni ze znaczną zwłoką i wówczas 

dopiero dokooptowano ich do zespołu. 
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