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Mapa czerwonego spągowca

Potencjalna lokalizacja gazu łupkowego i ropy



  

Czerwony spągowiec na terenie Polski



  

Koncesje wydane na poszukiwanie  
gazu i ropy w Polsce w latach 

1994-2009 wraz z oczekującymi 
wnioskami



  



  

POTENCJAŁ   ZASOBÓW

 

W przeliczeniu na gaz – 2300 lat
W przeliczeniu na benzynę -   999 lat (bez wykorzystania technologii prof. D. Nazimka)

Wielkość zasobów gazu w województwie łódzkim – ok.. 500,0 mld m3



  

Straty w wyniku przekazania zasobów 
za opłaty koncesyjne oraz 

prywatyzacji sektora energetycznego

Gaz łupkowy - opłaty koncesyjne       -        5,63zł / 1000 m3  
(Kutno, Lublin)
Opłaty za gaz z Rosji - ok. 450 USD/1000 m3
Opłaty koncesyjne/wartość handlowa zasobu – 0,5%

Strata   - ok. 1,5 bln zł (1500 mld)

Węgiel brunatny Gubin, Lubin i inne
Wpływ z prywatyzacji –       12 mld zł
Wartość zasobów – 14000 mld zł
Dochód z prywatyzacji/wartość handlowa zasobu –            0,1%

Strata           - ok. 14 bln zł



  

MANIPULACJA PRAWEM

1. Prawo G i G obowiązujące
art. 12 – „ten kto rozpoznał i udokumentował złoże 
kopaliny… może żądać ustanowienia na jego rzecz 
użytkowania górniczego z pierwszeństwem nad innymi”

2.  Projekt nowego Prawa G i G
1. art. 15 – j.w.
2. Wyłączenie samorządów i obywateli jako strony
3. Koncesja jako ostateczny akt prawny
4. Handel koncesjami
5. Wstrzymanie działalności rolniczej i leśnej na min.10 lat
6. Możliwość wywłaszczeń przez koncesjonariusza w ramach
    tzw. celu publicznego

Nacjonalizacja 
wszystkich złóż, zasobów, 
kopalin           i terenów, 
pod którymi się znajdują

Przejęcie ich przez 
organ koncesyjny 

[Minister Środowiska – 
Główny Geolog Kraju]

Przekazanie ich       
    w ręce prywatne  

   za pomocą tzw. 
koncesji



  

MANIPULACJA PRAWEM

3. Specustawa o autostradach

1. Wyłączenie samorządów (wójt, burmistrz, prezydent
    miasta) z opiniowania projektu geologicznego

4. Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rozszerzono katalog przesłanek uprawniających do wydania 
decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości o przypadki 
uzasadnione interesem gospodarczym, ponieważ nie jest to 
objęte przez art. 108 kpa, a jest ważne z punktu widzenia np. 
inwestycji finansowanych ze środków unijnych. 

5. Ustawa o udostępnieniu informacji i udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska

Powołanie GDOŚ i RDOŚ podlegających Ministerstwu Środowiska 
drastycznie ogranicza udział samorządów i społeczeństwa



  

CCS 
PROJEKT  TOWARZYSZĄCY ? 

CCS – wychwytywanie i zatłaczanie oczyszczonych spalin w głębokie 
pokłady solankowe na Niżu Polskim

Instalacja demonstracyjna PGE Elektrownia Bełchatów SA 

-1,8 mln ton/rok

- odległość zatłaczania – 80,0 do 100,0 km

- powierzchnia zatłaczania – ok. 200,0 km2/1 instalacja

- ilość instalacji – 3 w województwie łódzkim

- czas zatłaczania – 30 lat (10 lat w jednym otworze)

- struktury geologiczne -  kreda, jura, perm

Koszt instalacji – 2,30 mld zł

Dotacja z UE – 0,69 mld zł



  



  



  

CCS 
PROJEKT  TOWARZYSZĄCY ? 

Teza 
Obecne badania dla projektu CCS służą bliższemu rozpoznaniu 
zasobów gazu, ropy i węgla w tzw. czerwonym spągowcu w celu 
przekazania tych zasobów zagranicznemu podmiotowi w ramach 
prywatyzacji, poprzez wydanie koncesji na CCS i tzw. zasoby 
towarzyszące.

Przesłanki:
– instalacje CCS mają zastosowanie przy wydobyciu ropy i

       gazu oraz zapełnianiu przestrzeni po ich wydobyciu.
- badania prowadzone są na strukturze „czerwonego

       spągowca” obfitego w zasoby (gaz, ropa, węgiel, geotermia,
       wody mineralne i lecznicze, solanki).

Kto dostanie koncesję na CCS, w ramach tej koncesji jest 
dysponentem wszystkich towarzyszących zasobów.



  

 ZAGROŻENIA  SPOŁECZNE 
1. Wyłączenie terenów zagrożonych górniczo lub/i obszarów użytkowania górniczego z działalności 

rozwojowej
Powierzchnia jednego obszaru – ok. 200 km²
Powierzchnia obszaru zajętego przez rurociąg – ok. 10 km ² ² Strata wartości gruntów:
przyjęto min. 5 zł/m² x 210 km²– ok. 1100 mln zł
wpływy do jednej gminy za zatłaczanie spalin – ok. 3 mln zł/rok
za 30 lat eksploatacji instalacji – wpływy ok. 90 mln zł

strata na wartości terenów wyniesie min. 1 mld zł
2. Wzrost cen energii elektrycznej

Przychody z zatłaczania CO2
1,8 mln ton/rok x 10€ = + 72 mln zł/rok
Koszty (nakłady w latach, koszty eksploatacji instalacji CCS) 
= - 302 mln zł/rok
Bilans strat = - 230 mln zł/rok

              Straty dla całego okresu trwania projektu (30 lat) – 6,9 mld zł
        Straty zostaną pokryte ze wzrostu cen energii – min. 28,75%/rok

3. Straty społeczne w wyniku braku możliwości wykorzystania wód (pitnych, mineralnych, leczniczych) 
i zasobów geotermalnych
Przyjęto jako utratę możliwości wykorzystania geotermii dla podniesienia wartości terenów mających 
charakter rekreacyjno – wypoczynkowy
5 zł/m² x 210 km² = 1,1, mld zł

4.Strata spowodowana brakiem dostępu do zasobów, możliwości wydobywania kopalin na obszarze 
objętym koncesją CCS, przez obecnych właścicieli nieruchomości i JST (społeczeństwo lokalne)
co najmniej 1,1 mld zł

5.Brak możliwości rozwoju terenów objętych koncesją na zatłaczanie spalin (budowa, rozbudowa, 
remonty itp.), jako użytkowanych górniczo 

6.Możliwość wywłaszczania właścicieli nieruchomości.



  

ZAGROŻENIA  ŚRODOWISKOWE

• Zatłaczany jest CO2
Nieprawda – zatłaczane są oczyszczone spaliny 
zawierające substancje niebezpieczne m.in. 
dioksyny, furany, benzo-alfa-pireny, SO2, NOx. 
0,1 % po 10 latach zatłaczania – 18,0 tys. ton 
substancji toksycznych.

• CO2 jest gazem bezpiecznym dla środowiska, bo 
w nim występuje
Nieprawda – CO2 jest gazem bezpiecznym w 
rozproszeniu. W dużych stężeniach jest zabójczy.

• Możliwość wycieku 0,1% nie stanowi zagrożenia
Nieprawda – po 10 latach gromadzenia CO2 
wyciek 0,1% może spowodować całkowitą 
zagładę na pow. 9 km2 (poziom CO2 do wys. 2m) 
– ok. 1000osób, kilka tys. zwierząt



  



  



  



  

PODSUMOWANIE

1. Łódzkie posiada gaz, ale koncesje na jego 
udokumentowanie posiadają podmioty 
uzależnione od zagranicznego kapitału

2. Koncesja na zatłaczanie CO2 dla sukcesora  
PGE (do prywatyzacji), obejmie pozostałe 
zasoby gazu i inne (np. węgiel brunatny, 
geotermalne) w województwie łódzkim

Łódzkie na gazie – czy raczej na kacu? 
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