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OŚWIADCZENIE
W związku z kontynuacją bezpodstawnych i nieuprawnionych spekulacji prowadzonych
przez redakcję Onet.pl oraz kolejnymi próbami łączenia Zakładów Mechanicznych „BUMARŁABĘDY” S.A. w sprawę zatrucia Odry i Kanału Gliwickiego raz jeszcze podkreślamy, że
Spółka jako przedsiębiorstwo o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, a działalność jej zakładu jest stale
kontrolowana także pod względem parametrów oddawanych ścieków. Na bieżąco
weryfikowane są wszystkie wymogi ujęte w decyzjach środowiskowych wydanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach. Do dziś, w wyniku prowadzonych
w Spółce kontroli, nie zostały stwierdzone żadne nieprawidłowości ani
przekroczenia norm.
Próbki pobrane 13 lipca br. w punktach kontrolnych Zakładów Mechanicznych „BUMARŁABĘDY" S.A. określonych decyzją administracyjną, w ramach regularnych kontroli, nie
potwierdziły przekroczeń azotu ogólnego. Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym
Spółki, dopuszczalny poziom azotu ogólnego wynosi 30mg/l. Prowadzone przez niezależne,
akredytowane laboratorium badania wykazały w tym dniu poziom tego związku
w wysokości 3,78 mg/l.
Wyjaśnić należy, że 18 lipca br., w związku ze zgłoszeniem incydentu w Kanale Gliwickim,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, pobrał do badań materiał
z punktu mieszania się ścieków pochodzących z różnych źródeł, nie zaś z punktu
kontrolnego Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Podkreślamy, że do
Kanału Gliwickiego ścieki odprowadza tym samym wylotem kilkadziesiąt
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Inspektorzy WIOŚ postawili kilka hipotez badawczych i zalecili przeprowadzenie
dodatkowych badań w kilku podmiotach odprowadzających ścieki tym samym wylotem.
Wyniki tej kontroli, która cały czas trwa, do dziś nie wykazały żadnych nieprawidłowości
po stronie Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY" S.A., ani przekroczeń norm
środowiskowych. Spółka współpracuje ze wszystkimi służbami państwowymi, które
zajmują się badaniem oraz wyjaśnieniem katastrofy ekologicznej na rzece Odrze.
Podkreślamy, że tak rażące jak dotychczas naruszanie dóbr osobistych Spółki i natarczywe
szkalowanie jej wizerunku publikacjami na łamach portalu Onet.pl spotka się ze stanowczą
reakcją.
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