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W odpowiedzi na pismo Pana Wójta z dnia 13 kwietnia 2010 r., znak: 7530/2/10. w sprawie udzielenia 
wyjaśnień, dotyczących realizacji „Projektu prac geologicznych dla rozpoznania struktury Lutomiersk -
Tuszyn pod kątem jej przydatności do składowania dwutlenku węgla", uprzejmie przedstawiam 
co następuje. 

Wynikające z pakietu klimatyczno - energetycznego zobowiązania krajów UE, w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery, stanowią nową podstawę prawną m.in. do wdrożenia czystych 
technologii węglowych, do których m.in. zalicza się technologia wychwytywania, transportu 
i podziemnego składowania dwutlenku węgla, zwana technologią CCS (z ang. Carbon dioxide Capture 
and Storage). Podstawę prawną do wdrożenia technologii CCS na terenie państw członkowskich UE 
stanowi, wchodząca w skład wymienionego pakietu klimatyczno - energetycznego, dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania 
dwutlenku węgla, zwana dyrektywą CCS. 

Z uwagi na fakt, iż wiedza w zakresie geologicznego składowania dwutlenku węgla na skalę przemysłową 
jest niewystarczająca, przed ewentualnym zastosowaniem technologii CCS na szeroką skalę, konieczne 
jest jej przetestowanie. Prace badawcze nad bezpiecznym dla ludzi i środowiska wdrożeniem wymienionej 
technologii, stanowią ważny element unijnych programów badawczych. Zakłada się, że obiekty 
demonstracyjne będą realizowane w ramach „Programu Flagowego UE", przewidującego budowę 1 0 - 1 2 
takich obiektów na terenie całej UE. 
Przeprowadzenie fazy demonstracyjnej technologii CCS w warunkach krajowych jest koniecznością. 
Rezygnacja z ich budowy, a zatem rezygnacja z uczestniczenia w etapie demonstracyjnym tej technologii, 
w konsekwencji naraziłaby Polskę na konieczność podjęcia decyzji o przyszłym charakterze stosowania 
CCS na podstawie wyników badań przeprowadzonych w innych krajach UE. Biorąc pod uwagę 
występujące różne warunki geologiczne, gospodarcze i ekonomiczne, występujące w państwach 
członkowskich UE, decyzja o podjęciu fazy przemysłowego zatłaczania dwutlenku węgla bez 
odpowiedniej wiedzy eksperymentalnej niewątpliwie przyczyniłaby się do zwiększenia ryzyka 
zastosowania technologii CCS w kraju. 

Przygotowania do realizacji projektów demonstracyjnych, wiążą się z obowiązkiem nałożonym przez 
dyrektywę CCS na państwa członkowskie, dotyczącym przeprowadzenia oceny możliwości bezpiecznego 
podziemnego składowania dwutlenku węgla na swoim terytorium. W 2008 roku Ministerstwo Środowiska 
opracowało krajowy program badań nad geologiczną sekwestracją dwutlenku węgla pn. „Rozpoznanie 
formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO? wraz z ich programem 
monitorowania", który swoim zakresem obejmuje cały teren Polski. Prowadzone w ramach tego 
przedsięwzięcia prace badawcze mają na celu ustalenie faktycznych możliwości geologicznego 
składowania dwutlenku węgla na terenie kraju, z uwzględnieniem priorytetowego warunku 
bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia. Do tej pory w oparciu o materiały archiwalne badań 
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geologicznych wytypowano do szczegółowych badań najbardziej potencjalne struktury geologiczne, 
występujące na dużych głębokościach (ponad 800 m ppt). 

Wynikający z wytycznych UE obowiązek przeprowadzenia badań nad możliwościami geologicznej 
sekwestracji dwutlenku węgla, dotyczy również przedsiębiorców zobligowanych do wdrożenia 
technologii CCS. Prowadzone na terenie Pańskiej Gminy prace geologiczne, realizowane są w oparciu 
o zatwierdzone przez Ministra Środowiska, na wniosek PGE Elektrownia Bełchatów S.A. projekty prac 
geologicznych, których zadaniem jest uszczegółowienie rozpoznania budowy geologicznej położonej 
między miejscowościami Lutomiersk - Tuszyn. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005. Nr 228, poz. 1947 zpóżn. zm.) nie przewidują 
współdziałania organu administracji geologicznej (opiniowanie, uzgadnianie) z gminami, w toku 
procedury zatwierdzania projektów prac geologicznych. Niemniej jednak informuję, że obowiązek 
zgłoszenia zamiaru przystąpienia do tych robót oraz uzyskanie zgody właściciela nieruchomości 
gruntowej, w obrębie, której planowane są roboty geologiczne, a także poinformowania właściwego 
organu administracji geologicznej, organu nadzoru górniczego oraz wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, właściwych ze względu na miejsce wykonywanych robót geologicznych, spoczywa na 
przedsiębiorcy, którego projekt został zatwierdzony w drodze decyzji. 

Przeprowadzane w oparciu o zatwierdzony projekt prac geologicznych rozpoznawcze badania 
geologiczne, nie przesądzą o przyszłym zagospodarowaniu terenu danej gminy. Wyniki prowadzonych 
przez podmioty gospodarcze, we własnym zakresie, badań geologicznych nie oznaczają, że w danym 
miejscu zostanie zlokalizowane składowisko dwutlenku węgla. Pragnę wyraźnie podkreślić, że w obecnie 
obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości udzielenia koncesji na działalność gospodarczą, 
polegającą na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla. Prowadzenie zatłaczania dwutlenku węgla do 
struktur geologicznych jest możliwie jedynie w celach naukowo - badawczych w ilości nie 
przekraczającej 100 tys. ton, które to ograniczenie wynika z przepisów UE. Wobec czego zgodnie 
z aktualnym stanem prawnym nie istnieje też możliwość ograniczenia prawa własności nieruchomości, 
wynikające z art. 88 i art. 91 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie działalności polegającej 
na podziemnym składowaniu dwutlenku węgła. 
Odnosząc się do art. 19 projektu nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze (będącej obecnie na etapie 
prac sejmowych) uprzejmie wyjaśniam, że jego zapis dotyczy prawa przedsiębiorcy do wykupu 
nieruchomości, odbywającego się w oparciu o kryteria rynkowe, która jest mu niezbędna w celu 
prowadzenia działalności w oparciu o uzyskaną koncesję na wydobywanie kopalin strategicznych (tj. 
węglowodorów, węgla kamiennego lub brunatnego). Oznacza to, że zaprojektowane brzmienie art. 19 
również nie odnosi się do działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla. 

Uprzejmie informuję, że ustanowienie ram prawnych, mających na celu wdrożenie przepisów 
dyrektywy CCS do przepisów prawa krajowego, stanowi dopiero przedmiot obecnie toczących się prac 
legislacyjnych. Ministerstwo Środowiska opracowało projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy 
- Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw transponujących do przepisów krajowych 
postanowienia dyrektywy CCS. Wymieniony projekt założeń został poddany konsultacjom społecznym na 
przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. 
W myśl założeń możliwe będzie uzyskanie koncesji na działalność z zakresu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla, w tym koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kompleksów podziemnego 
składowania dwutlenku węgla (wybór lokalizacji składowiska) oraz koncesji na podziemne składowanie 
dwutlenku węgla (zatłaczanie dwutlenku węgla). Podkreślam, że w procedurze udzielania koncesji będą 
brały udział władze samorządowe. W przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku węgla - jej udzielenie będzie wymagało zasięgnięcia opinii, a w 
przypadku koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - uzgodnienia wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Ponadto przed 
wydaniem koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla będzie istniał obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z obowiązkiem sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej, co wiąże się z dodatkowym 
udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu. 
Jednym z głównych warunków udzielenia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla będzie 
obowiązek uzgodnienia tego zamiaru z władzami samorządowymi (wójtem, burmistrzem lub prezydentem 
miasta). Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z założeniami podstawą odmowy udzielenia koncesji 
będą: naruszenie wymagań ochrony środowiska, uniemożliwienie wykorzystania nieruchomości zgodnie z 
przeznaczeniem określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku 
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takiego planu - określonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) 
lub w przepisach odrębnych. 

Pragnę zwrócić uwagę, że brak społecznej akceptacji dla standartowych badań geologicznych 
przejawiający się w postaci narastających, zorganizowanych protestów przeciw badaniom geologicznym 
i geofizycznym często występuje na terenach, na których wcześniej prowadzone były analogiczne badania 
geologiczne nie budzące sprzeciwu. Znaczącą rolę w tym zakresie odgrywają opinie, wygłaszane przez 
niektóre organizacje pozarządowe, powielane w odezwach i listach otwartych do samorządowców, często 
anonimowe lub podpisane przez osoby, których dorobek naukowy jest niemożliwy do zweryfikowania. 
Ich opinii przeciwstawia się opinie ekspertów i badaczy naukowych z największych ośrodków 
badawczych w zakresie geologii i górnictwa w kraju tj.: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 
Instytut Badawczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Akademia Górniczo -
Hutnicza, Główny Instytut Górniczy, Instytut Nafty i Gazu oraz Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, 
które to w ramach wyżej opisanego krajowego programu rozpoznania geologicznego kraju, prowadzą 
badania nad przydatnością struktur geologicznych, w tym pod kątem bezpieczeństwa planowanej 
działalności. 
Projekty badawcze służą przetestowaniu nowej technologii, ale będą realizowane w sposób wykluczający 
możliwość narażenia społeczeństwa na niebezpieczeństwo. W przypadku jakichkolwiek problemów, 
projekty demonstracyjne, umożliwią wprowadzenie modyfikacji lub rezygnację z dalszego wdrażania 
technologii CCS. 

Podkreślam, że Polska włączając się w fazę projektów demonstracyjnych CCS, będzie miała możliwość 
ostrożnego przetestowania różnych wariantów, na etapie niewielkich instalacji, aby uniknąć zagrożeń 
możliwych przy zastosowaniu CCS od razu na skalę komercyjną. Zaznaczam jednak, że dopiero wyniki 
prac geologicznych oraz sprawdzenie czy technologia jest w pełni bezpieczna, umożliwi wytypowanie 
struktur geologicznych, w których, wyłącznie na podstawie koncesji, będzie mogło być prowadzone 
składowanie dwutlenku węgla na skalę przemysłową. 


