Informacja dotycz ąca bieżą cych dzia ła ń naprawczych na terenie HMN
„Szopienice" S.A. w Likwidacji ( Kompleks II)-stan na dzie ń 13.02.2015 r.

Na terenie po by łym Kompleksie II Huty Metali Nie żelaznych „Szopienice" S.A.
realizowana jest decyzja Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27.06.2005 r. nr 27/ Ś/05 (z póź. zm.)
uzgadniaj ąca pozytywnie projekt rekultywacj i tzw. Kompleksu II. Decyzja ta jest ściśle powiązana
z decyzj ą Prezydenta Miasta Katowice nr 71/0/2006 z dnia 14.06.2006 r. (znak K Ś .II.JZ.766059/06) dot. pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zwi ązku z wydobyciem odpadów ze

składowiska szlamów cynkono śnych.
Decyzj ą z dnia 19.12.2013 r. nr 92/0/2013 (znak K Ś-IV.645.21.2013.WM) Prezydent Miasta
Katowice zaakceptował kolejne dwa podmioty, które oprócz „Boles ław Recycling" Sp. z o.o.
w Bukownie będą utylizowały szlamy cynkono śne tj. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" S.A.

z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 37 oraz w Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A. z siedzibą
w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza l 7. Powyższa zmiana ma na celu przyspieszenie przetworzenia
szlamów.
Z przeprowadzonego bilansu wynika, że na omawianym terenie o pow. 7.1 ha zostało obecnie ok.
64 tys. Mg odpadu o kodzie 11 02 02 i w większości o zawarto ści cynku poniżej 9%, czyli ok. 33%

z warto ści pierwotnej tj. z ok. 190 tys. Mg. Szlamy o najmniejszej zawarto ści cynku zostaną
zgromadzone w jednym osadniku ( środkowym, o najlepszych warunkach geologicznych), który
zostanie odpowiednio do tego przystosowany. W chwili obecnej nie ma opłacalnej technologii, by
je przetworzyć. Równocze śnie z wywozem szlamów do utylizacji, przystąpiono do prac
przygotowawczych w celu rekultywacji technicznej przedmiotowego terenu.
W decyzji nr 9/0/2015 z dnia 21.01.2015 r., której termin wykonania up ływa z dniem 31.03.2016 r.
Prezydent Miasta Katowice okre ślił następuj ące warunki prowadzenia prac rekultywacyjnych:

1.Sukcesywnie wydobywa ć z osadników szlamy cynkono śne o największej zawarto ści cynku (9 %
i powyżej) i przekazywa ć je do przetwarzania w Boles ław Recycling Sp. z o.o.
z siedzib ą w Bukownie, ul. Kolejowa 37, Zakładach Górniczo-Hutniczych „Boles ław" S.A.
z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 37 lub w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A. z siedzib ą
w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17.
2. W roku 2015 wydobyć i przekazać do przetworzenia ww. podmiotom odpady cynkono śne

w ilości nie mniej niż 18 tys. Mg.
3. Zlikwidować osadniki nr 1 (NE) i nr 3 (SW), pryzmy wokół nich oraz oczy ścić przyległy teren.

4. Ulokować w osadniku nr 2 ( środkowym) szlamy cynkono śne o zawarto ści cynku mniejszej ni ż 9
% pod następuj ącymi warunkami:
- odpompowanie i przekazanie do unieszkodliwienia odcieków zgromadzonych w osadniku nr 2,
- usunięcie szlamów cynkono śnych ze ścian i dna osadnika,
- przeprowadzenie robót ziemnych dla odpowiedniego ukszta łtowania niecki osadnika
- wyłożenie geomembraną niecki osadnika,
- umieszczenie w tak przygotowanym osadniku szlamów o zawarto ści cynku mniejszej ni ż 9 %
z całego terenu zwałowiska,
- szczelne przykrycie zgromadzonych szlamów cynkono śnych celem zabezpieczenia przed
infiltracj ą wód opadowych i pyleniem, z uwzgl ędnieniem możliwości ponownego ich pozyskania
przez wydobycie w momencie znalezienie efektywnej technologii ich przerobu.
5. Teren wokół i po osadnikach nr 1 i 3 poddać rekultywacji technicznej.

Koszty utylizacji szlamów pokrywaj ą środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne HMN „Szopienice" S.A.
w Likwidacji
Przewidywany termin zako ńczenia rekultywacji -koniec I kwarta łu 2016 r.
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