
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Łuczaka 

na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Uprzejmie proszę o bezpłatne przekazanie miastu Pabianice dokumentacji końcowej dla odwiertu 

Pabianice 1. 

PGE wykonało odwiert i szczegółowe badania geologiczne w rejonie Pabianic związane z 

projektem zatłaczania CO2 (odwiert Pabianice 1, Władysławów, gm. Pabianice), gdzie występują 

złoża solankowe o wysokich temperaturach, co można byłoby wykorzystać dla geotermii w 

Pabianicach. Dokumentacja ta znajduje się w Centralnym Archiwum Geologicznym Państwowego 

Instytutu Geologicznego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 (nr. inw. 4313/2011; tomy 1, 2, 3, 4 i 

5). 

Po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją tego odwiertu, gdzie temperatura wody geotermalnej 

na głębokości 2740 m wynosi 94°C (odwiert wykonano w 2010 r. do głębokości 2884 m), widać, że 

jest możliwość wykorzystania wód geotermalnych do budowy ciepłowni/elektrociepłowni 

geotermalnej oraz do celów rekreacyjnych/balneologicznych. Otwór ten można by wykorzystać jako 

otwór zrzutowy (po przeprowadzeniu niezbędnych modyfikacji). 

Dla realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie wiercenia i przeprowadzenie wymaganego 

badania otworu czerpalnego, co pozwoli wybrać wariant budowy – ciepłowni lub elektrociepłowni 

geotermalnej (z układem ORC) – oraz wykorzystać wody geotermalne do celów 

rekreacyjnych/balneologicznych. 

Planowana ciepłownia lub elektrociepłownia geotermalna może pokryć latem całe 

zapotrzebowanie miasta Pabianic na ciepłą wodę użytkową w wielkości około 10 MWt, a zimą 

pokryje część zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową we współpracy z ciepłowniami Piaski 

(4xWR-5) i Konstantynowska (3xWR-25). Maksymalne zapotrzebowanie Pabianic zimą wynosi około 

84 MWt. 

Złoża geotermalne występujące w pobliżu miast, które mają ciepłownie/elektrociepłownie 

miejskie, winny być wykorzystane do celów ciepłowniczych i pokrycia zapotrzebowania na ciepłą 

wodę użytkową. Spowoduje to uaktywnienie/rozwój tych miast. Wówczas środki finansowe będą 

mogły trafić do biedniejszych ośrodków. 

Reasumując, proszę o przekazanie bezpłatnie miastu Pabianice kompletnej dokumentacji odwiertu 

Pabianice 1 (nr. inw. 4313/2011; tomy 1, 2, 3, 4 i 5). 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Łuczak 

 


