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Dotyczy planów magazynowania dwutlenku y/egla z elektrowni Belchat6w
wodach solankowych w województWie lódzkim.

w podziemnych

W lutym br. pojawily sie w niektórych polskich mediach infonnacje o przygotowaniach
do
magazynowania
uruchomicrua
w województwie
lódzkim przemyslowej
instalacji do zatlaczania
w wodach podziemnych dwutlenku wegla z elektro~vni Belchatów (np. Nasz Dziennik z 17 lutego br. ,
httpjfinfo.wyborcza.pl).
D~vut1enek wegla moze byc zatlaczany do zlóz ropy naftowej
j gazu zlCIllIH::gU. Proces taki
r.:alizowauy jest od wielu lat np. w Stanach Zjednoczo!1)Jch. Natomiast my, czlonkO\vie Stowarzyszenia
"Zrównowazony
Rozwój - Geotermia w Polsce" im. Sw. Królowej Jadwjgi, hórych wielu mieszka
w \vojewództwie lódzkim, w trosce o dobro spoleczenstwa polskiego
o jego przyszlosc, zdecydowanie
sprzeciwiamy sie zamiarom magazynowania dwutlenku wegla z elektrowni w naturalnych zbiomikach wód
podziemnych. Nie zgadzamy sie na takie wykorzystanie naszego srodo"riska przyrodniczego ponie\\'3.Z:
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Obowiazkiem

i obywatela

konstytucyjnym

Rzeczypospolit~i

Polskiej jest zapewniac wolnosci

i prawa

czlc~yieka

oraz bezpieczenstwo obywateli (Konstytucja RP, Art 5.), a mieszkancy sa w

zdecydowanej wiekszosci przeciwni, by w ich gminie zatlaczano odpadowy dVl-'Utlenek wegla do wód
podziemnyen. Odczuwaja oni, ze zagrozona jest ich wlasnosc, ze powstaje niebezpieczenstwo utraty
\vartosci posiadanego majatku oraz utrudnionej dzialalnosci gospodarczej, a takze powstaje zagrozenie
dla zdrowych warunków egzystencji
dla mo:zliwosci zycia w hamlocii z przyroda (np.
www.wodzierady.pl).
2. Konstytucja RP w wymienionym artykule zobowiazuje Rzeczpospolita Polska do zapewnienia
ochrony srodowiska i kierowania sie zasada zrów-nowazonego rozwoju. To znaczy, Zi:. obowiazani
jestesmy pozostawic naszym przyszlym pokoleniom srodowisko w stanie nie gorszym niz to, które
odziedziczylismy od naszych przodków ..
3. Zatlaczanie olbrzymich ilosci zanieczyszczonego dwutlenku wegla do wód podziemnych uniemozliwi
wykOIzystanie cennych surowców, w które. Polska obfituje. w tym mozliwosc Wykorzystania wód
geotermalnych
depla goracych skal stanowiacych (ciagle jeszcze potencjalnie) wielkie nasze
bogactwo. Wykorzystanie energii geotermalnej
geotermicznej powodowaloby
równiez redukcje
emisji dwutlenla! wegla przy tym nie zablokowaloby naszych mozliwosci rozwoju. Wiadomo, ze
mozliwosc pozySkiwania taniej energii jest podstawowym czyrinikieiiCwyznaczajacYl11 warunki
rozwoju. Rezygnowanie z innych surowców~: których zloza znalazlyby siQ pod zbiornikami z CO2 lub
w ich sasiedztwie swiadczyloby o braku odpowiedzialnosci.
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4. Kolejnym
powodem
naszego
fakt, ze obok
~o~eczne
dla rozwoju sahiglemcznycb
~po~iednie
zasoby
wody.
Woda p~otestuje~
jest
mezbedna
dlaenergii
celowi
spozywczych,
i wszelkiej dziala1nosd gospodarczej.

Niemozliwy jest rozwój sp~eczenstw

bez wody. Jej znaczenie

bedzie
roslo mozliwosci
wraz ze wzrostem
dobrobytu.
Jest to wiec
I?odstawowy
wyznaczajacy
rozwoju. Wzrost
zapotrzebowania
na wode
moze bycstrategiczny
przyspieszonysurowiec
przez
zmiany klimatu Ziemi w przyszlosci.
!

5. Polska
nalezy
do najubozszych
w wode
kl-ajów
europejskich.
~rednia ilosc wody przypadajaca na
mieszkanca
w Polsce
jest dwukrotnie
mniejs~
od przecietnej
w EJu.opie.
6. W Jvojewództwie lódzkim ilosc opadów atmosferycznych jest ni~co nizsza od sredniej krajowej,
a najwiQccj z. tych opadów notuje siQ' w Lodzi. bo wskutek zanicczYSzczclna powietrza
atmosferycznego

woda najlatwiej

tu kondensuje.

Z powodu

zabetonowywania

coraz wiekszych

powierzchni woda opadajaca na Lódz w znacznej czesci nie infiltruje, nie zasila zbiorników wód
podziemnych lecz bezproduktywnie splywa' w kanalach
rzekach. W okolicach Lodzi, w
wojew6dztVl-~e, wody jest wiec bardzo malo.
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WszeJkie wladze rzadowe
samorzadowe juz dzisiaj musza troszczyc sie o dosc i j3.koSc zasobów
wody oraz ich odna\-viamosc poprzez budow~ zbiomikó\-y retencyjnych.
W tej sytuacji wszelkie zasoby wód podziemnych sa bezcenne (a jest to jeszcze m ogól woda
znakomitej jakosci). Wlasnie ta woda jest surowcem, którego jakosc i ilosc bedzie \\-yznaczac warunki
zycia naszych przyszlych pokolen. Gdyby przystapiono do zatlaczania CO2, plytsze zasoby tej wody
moglyby byc utracone w v.yniku wykonywania glebokich wiercen oraz zanieczyszczenia odpado\V)'ill
dwutlenkiem wegla i innymi substancjami ~jdujacymi
sie w spalinach. Glebsze zasoby wody stalyby
sie z zalozenia niebezpiecznym odpadem ..
Zatlaczanie :zanieczyszczonego, odpadowego dwutlenku wegla z elektrowni spowcxluje nie tylko
zanieczyszczenie bezcennych zasobów wodnych, ale uniemozliwi jakiekolwiek korzystanie z nich
wskutek obawy przed rozszczelrrieniem zbiornika i wyplywem zanieczyszczonego dWl.ltlenku wegla.
Zatlaczanie pod ziemie olbrzymichiJosci
zanieczyszczonego dwutlenku wegla juz dzis stanowiloby
povvazne zagrozenie
swiadczyloby o nieodpowiedzialnosci,
bo nic ma zadnej pewnosci, ze zatlaczane
gazy zawierajace toksyczne zanieczyszczenia
nie beda \"'ydostawac sie przez nieszczelno.sci ze
zbiorników wód podziemnych stanowiacych ich odbiorniki Nawet jesli pockzas badania szczelnosci
nie bedzie popelniony blad, to nie ma pewnosc~ ze nie nastapia w przyszlosci rozszczclnienia
wytypowanych zbiorników
Ze wzgledu na rozleglosc basenów wód podziemnych i obszar oddzialywania
na srodowisko
przekraczajacy
granice gmin, strona w 'postepowaniu
o udzielenie poz",m!enia na zatlaczanie
dwutlenbl wegla do srodov'/iska nic pov..i.nna by'c tylko jedna gmina.
WprO\\'adz3pje odpadów do naturalnych basenó\', czystej wody w Polsce nie ma nI;: wspÓlnego
z ochroaa srodowiska. To dc\vastacja czystego srodowiska. To jest tc;.~poS~~ro'\':L':ie '.'.Drcw z"S:H:!zie
zrównowazonego roZ\'1oju.
Udzial polskiej antropogeoicznej emisji ze zródel stacjonarnych w calkO\vitym strumieniu dwutlenku
wegla znajdujacym sie w obiegu w przyrodzie jest to znikomo maly Pozytek dla hdzkosci
z zatlaczania dwutlenku wegla emitowanego w Polsce do polskich wód podzicm,lycD bylby zuV·~tnie
pomijalny, natomiast straty dla nas, obywateli polskich dla naszych dzieci bylyby niepowetO\vane.
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W zwiazku z pO\vyzszym, jako czlonkowie Stowarzyszenia "Zrównowazony
Roz, ..vój - Geotermia
w Polsce" im. Sw. Królowej Jad, .••.
lgi, wyrazamy zdecydmvany protest przeciwko zatlacza..,iu dv,/utIeP..ku
wegla do wód podziemnych w Polsce.
Z v,'yrazami szacunku,
Prezes Stowarzyszenia
,,zrównowazony Rozwój- Geotermia
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Dr inz. M~mierczak

Do wiadomosci:
Szanowny Pan

Starosta Pabianicki
Krzysztof Habura

ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

Premier RP
Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Lesnictwa Sejrrm RP,
Komusja Gospodarki Sejmu RP,
Wojewoda Lódzki, Marszalek Województwa Lódzkiego,
Starostowie powiatów województwa lódzkiego,
Prezydenci i burmistrzowie miast województwa lódzkieJ{o,
Wójtowie gmin województwa lodzkiegu,
Soltysi, mieszkancy województwa lódz!dego
Nasz Dziennik, Rzeczpospolita.

