
Oświadczenie złożone
przez senatora Michała Wojtczaka

na 7. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 marca 2012 r.

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego czasu opinię publiczną, przynajmniej jej część, rozgrzewają informacje na temat złóż tzw.

gazu łupkowego w Polsce. Potencjalność wydobywania gazu nie tylko na potrzeby naszego kraju, ale także
na eksport budzi ogromne nadzieje, równocześnie jednak wywołuje niepokój i obawy o stan środowiska natu-
ralnego, szczególnie wśród mieszkańców terenów, na których miałoby dojść do eksploatacji złóż.

Dzieje się tak również na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pytania o bezpieczeństwo środo-
wiska naturalnego i ludzi towarzyszą rozpoczęciu prac poszukiwawczych lub tylko przygotowaniom do ich
rozpoczęcia. Między innymi na terenie gminy Brodnica, gdzie w miejscowości Szymkowo uruchomiono
pierwszy odwiert, a zwłaszcza w gminie Zbiczno. Tam mieszkańcy, którzy organizują się w stowarzyszenie
Ostoja Brodnicka, stawiają nie tylko pytania, ale też konkretne zarzuty dotyczące trybu wydania koncesji na
prace poszukiwawcze, naruszania obszarów chronionych, tj. Brodnickiego Parku Krajobrazowego, a nawet
obszarów Natura 2000 oraz braku informacji i konsultacji społecznych.

Konieczność współpracy z lokalnymi społecznościami, zapewnienia im możliwie najpełniejszej informa-
cji, a przede wszystkim gwarancji, że prace poszukiwawcze, a zwłaszcza eksploatacyjne nie stanowią zagro-
żenia ani dla otaczającego ich środowiska i jego walorów krajobrazowych, ani dla żyjących tam ludzi, wy-
daje się aż nadto oczywista. Podobnie jak pewność, że wszelkie decyzje i prowadzone teraz oraz w przyszło-
ści prace podejmowane są w zgodnie z obowiązującym prawem.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie kilku kwestii podnoszonych przez protestujących
oraz przez lokalne media. Jest to ważne także w mojej pracy senatorskiej, ponieważ dotyczy to mojego okrę-
gu wyborczego i do mnie również kierowane są poniższe pytania.

1. Jaki jest zakres przedmiotowy koncesji, na podstawie której prowadzone będą prace na terenie gminy
Zbiczno?

2. Czy koncesja upoważnia do prowadzenia prac na obszarach chronionych Brodnickiego Parku Krajobra-
zowego i obszarów Natura 2000?

3. Czy doszło do naruszenia obszarów Natura 2000?
4. Czy koncesję dla firmy Marathon Oil Poland wydano z uwzględnieniem raportu oddziaływania na śro-

dowisko i po uzyskaniu decyzji środowiskowej?
5. Czy są lub będą podjęte konsultacje (i ewentualnie jakie) oraz działania informacyjne wśród mieszkań-

ców wspomnianej gminy?

Z wyrazami szacunku
Michał Wojtczak




