
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 

Wojciecha Skurkiewicza oraz Bogdana Pęka 
na 9. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 kwietnia 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej kontrowersji związanych ze złożami gazu łupkowego w Pol-

sce. W związku z wieloma niejasnościami w tej sprawie chcielibyśmy prosić Pana Ministra o odpowiedzi na 
następujące pytania. 

1. Czy przydzielając koncesje, analizowano możliwe zagrożenie dla zbiorników naziemnych i podziem-
nych wody pitnej? 

2. Jakimi względami kierowano się podczas wydawania koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego i kto 
wydał decyzję o zniesieniu obowiązku przeprowadzenia przetargu na te koncesje? 

3. Czy sporządzono oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych wierceń? Czy te raporty są 
publicznie dostępne? 

4. Czy wyłączono jakieś obszary ze względu na strefy ochronne wód powierzchniowych lub podziem-
nych? 

5. Jak w przydzielonych koncesjach na wydobycie gazu łupkowego zabezpieczono się na wypadek wy-
pływu do innych warstw wodonośnych i na powierzchnię wód zanieczyszczonych chemikaliami oraz niekon-
trolowanych emisji gazu poza systemem zorganizowanego odbioru? 

6. Czy warunki koncesji obejmują odpowiedzialność inwestora za uczynione szkody w środowisku, zdro-
wiu ludzi? 

7. Jaki jest system zabezpieczeń pokrycia kosztów szkód zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” 
(kaucje, ubezpieczenia)? 

8. Czy służby resortu na bieżąco monitorują wiercenia prowadzone przez koncerny, które przywiozły do 
nas technologie szczelinowania hydraulicznego? Jakie są efekty tego monitoringu? 

9. Czy chemiczne środki toksyczne używane do poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce są za-
rejestrowane do tego celu zgodnie z obowiązującym w Polsce unijnym rozporządzeniem REACH? Chodzi o 
rejestrację w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), która pełni główną rolę w zarządzaniu oraz we 
wdrażaniu działań i procesów wynikających z rozporządzenia. Jak wiadomo, agencja ta z siedzibą w Helsin-
kach w Finlandii zarządza procesami rejestracji i oceny chemikaliów, udzielania zezwoleń na ich stosowanie, 
wprowadzania ograniczeń ich stosowania, wydawania rozporządzeń w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 
1 czerwca 2007 r. w celu ulepszenia i usprawnienia wcześniej obowiązującego w Unii Europejskiej systemu 
prawnego w zakresie chemikaliów. 

10. Czy planowane są poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego w strefach uzdrowiskowych miejsco-
wości Muszyna i Piwniczna, a także na obszarach wodonośnych zaopatrujących w wodę aglomerację gdań-
ską (lasy oliwskie)? 

Z góry dziękujemy za szczegółowe wyjaśnienie powyższych kwestii. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk 

 




