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Ministrze,

zwracam się do Pana z prośbą o udzielenie wyjaśnień w niżej przedstawionej sprawie.
Uzyskanie tych wyjaśnień, ufam, że odnoszących się do sprawy w sposób możliwie
szeroki i wyczerpujący, jest dla mnie jako Wójta Gminy szczególnie istotne w sytuacji
narastającego niepokoju mieszkańców oraz uzyskiwanych rozbieżnych informacji.
W dniu 2 października 2009 r. decyzją znak: DGiKGhg-4790-55-78/4247/09/MKo
wydaną na wniosek PGE Elektrowni Bełchatów S.A. zatwierdził Pan projekt badań
geologicznych dla rozpoznania struktury Lutomiersk - Tuszyn pod kątem jej
przydatności do składowania dwutlenku węgla.
Aczkolwiek z wyjaśnień otrzymanych od PGE wynika, że prowadzone obecnie prace
geologiczne mają charakter badawczy, to z drugiej strony nie budzi wątpliwości, że
wykonywane są one z uwzględnieniem planowanego podziemnego składowania
skroplonego dwutlenku węgla, co zresztą wynika wprost z w/w decyzji.
Takie przeznaczenie badań budzi wiele emocji i niepokoju wśród mieszkańców Gminy
Pabianice, co znalazło wyraz na sesji Rady Gminy w dn. 24 marca 2010 r. a także na
spotkaniach z mieszkańcami odbywanych z udziałem PGE jak i Firm wykonujących
prace.
W szczególności mieszkańcy i radni obawiają się, że wynik w/w badań przesądzi
o przeznaczeniu terenu obszaru Gminy Pabianice bądź obszaru sąsiednich gmin na cele
składowania dwutlenku, co spowoduje zmianę statusu prawnego tego obszaru na obszar
eksploatacji górniczej, bez uwzględnienia w tym zakresie stanowiska Gminy.
Pragnę w tym miejscu wskazać, że gmina Pabianice jest gminą zurbanizowaną
granicząca bezpośrednio z miastem Pabianice i leżącą ok. 20 km od Łodzi.
Ponadto teren, na którym prowadzone są obecnie prace badawcze, w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele rolne, lecz roboty
wykonywane są w odległości ok. 200 m od istniejącej zabudowy mieszkalnej.
Z uwagi na takie położenie, Gmina Pabianice jest obecnie atrakcyjnym terenem
budownictwa mieszkaniowego i usług.
Już samo bezpośrednie sąsiedztwo takiej gminy z obszarem, bądź terenem górniczym
niewątpliwie obniża znacznie jej atrakcyjność a w dłuższej perspektywie ma negatywny
wpływ na rozwój gminy.
Moim zdaniem, obowiązujący obecnie stan prawny nie gwarantuje w takiej sytuacji
należytej ochrony prawnej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina.

Szczególne obawy budzi tu treść art. 88 i 91 ustawy z dn. 4 grudnia 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze oraz projektowane zmiany do tej ustawy.
Otrzymane dotychczas stanowiska zainteresowanych stron pozwalają stwierdzić, że
w przedmiotowej sprawie istnieje wiele nieścisłości, czy wręcz niewiadomych
związanych z potencjalnym zagrożeniem, jakie może nieść za sobą planowane
składowanie dwutlenku węgla.
W tej sytuacji wykonywanie samych badań geologicznych budzi sprzeciw mieszkańców
Gminy.
Tym bardziej nie widzę jakichkolwiek możliwości, by ewentualna dalsza inwestycja
związana ze składowaniem dwutlenku węgla mogła uzyskać społeczną akceptację.
W załączeniu przekazuję Panu otrzymane informacje i zwracam się o wyjaśnienie,
głównie aspektów prawnych planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem
wskazanych wyżej interesów Gminy i jej mieszkańców.
Jednocześnie proszę o niezwłoczne kierowanie do Gminy Pabianice wszelkiej
korespondencji - pism, decyzji związanych ze sprawą bowiem Gmina będzie aktywnie
brać udział na każdym etapie dalszego postępowania.
W tym miejscu pragnę też zaznaczyć, że powołana na wstępie decyzja Pana Ministra
doręczona została do Gminy ze znacznym opóźnieniem.
Z uwagi na charakter sprawy i jej ogromny społeczny wydźwięk, proszę o udzielenie
odpowiedzi w możliwie krótkim terminie.
Z poważaniem

Załączniki:
1) pismo PRWiG Warszawa z dnia 12.04.2010 r.
2) pismo Centrum Zrównoważonego Rozwoju z dnia 26.02.2010 r.
3) list otwarty z dnia 15.03.2010 r.
Do wiadomości :
Pan Roman Figiel, Przewodniczący Rady Gminy Pabianice.

