
Wstęp 

Załącznik  ten powstał ze względu na fakt, że po pierwsze w rejonie północnej Polski znajdują się od 

dawna znane teoretyczne pokłady gazu łupkowego, po drugie najnowszy raport Państwowego 

Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego potwierdził tą informację i podał 

przedziały liczbowe możliwych do wydobycia ilości oraz po trzecie firma posiadająca koncesję na 

poszukiwanie gazu zakończyła w lipcu 2012 roku  badania w powiecie kartuskim i okazało się, że są tu 

rzeczywiste znaczne pokłady gazu łupkowego. W rozdziale tym w związku z pojawiającą się nadzieją 

na nowe potencjalne źródło energii przybliżono wszystkie aspekty dotyczące poszukiwania i 

wydobywania gazu łupkowego. 

Gaz ziemny (głównie metan) jest najczystszym ekologicznie źródłem energii spośród paliw  

kopalnych.  Cechuje  się  w  szczególności  niską  emisją  gazów  cieplarnianych  (por. z węglem 

kamiennym i brunatnym, ropą naftową), a także brakiem niebezpiecznych odpadów (por.  energia  

jądrowa).  Z  tego  powodu  w  przypadku  krajów  takich  jak  Pol ska,  których zapotrzebowanie  na  

energię  zaspakajane  jest  przez  węgiel  kamienny  i  brunatny,  gaz  ziemny jest  atrakcyjną  

ekologicznie  alternatywą.  Dla  krajów  pozbawionych  konwencjonalnych  złóż gazu  warunkiem  

wykorzystania  gazu  jako  alternatywnego,  czystego źródła  energii,  jest jednakże  dostępność  

nowych,  a  jednocześnie  długoterminowo  przewidywalnych i wiarygodnych  źródeł  gazu.  W  

przypadku  Polski  źródłem  gazu  ziemnego,  potencjalnie umożliwiającym ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących ze spalania węgla, może być gaz łupkowy, w mniejszym stopniu gaz 

zamknięty (tight gas). 

Środowiskowe  aspekty  poszukiwań  i  produkcji  gazu  ziemnego łupkowego 

Technologiczna specyfika wydobycia gazu łupkowego 

Technologie  poszukiwań    i  produkcji  gazu  łupkowego  posiadają  zarówno wyróżniające je cechy 

szczególne, jak i cechy identyczne jak w przypadku produkcji gazu ze złóż konwencjonalnych. 

Powoduje to, że w odniesieniu do wpływu na środowisko można po części posługiwać się 

doświadczeniami w długiej skali czasowej, obejmującej drugą połowę wieku XIX oraz wiek XX. 

Oddziaływanie na środowisko samego procesu wiercenia za gazem łupkowym  jest  podobne  jak  w  

przypadku  wiercenia  na złożach  konwencjonalnych.  Dotyczy to przede wszystkim przewiercania 

poziomów wodonośnych. W przypadku Polski dotychczas wykonano ponad 7000 głębokich 

(głębszych niż 1000 m) otworów wiertniczych. Pomimo to nie  istnieją  dotychczas  żadne  przypadki,  

w  których  podejrzewano  by  możliwość  wpływu wiercenia  na  jakość  wód  pitnych.  Podobna  

skala  doświadczeń  praktycznych  w  tym  zakresie ma miejsce w większości innych państw 

europejskich. Istnieje jednak szereg cech procesu technologicznego, które odróżniają produkcję gazu 

łupkowego  od  procesu  wydobycia  gazu  ze  złóż  konwencjonalnych.  W  przypadku oddziaływania  

na  powierzchnię  terenu  jest  to  wymóg  użycia  zazwyczaj  większej  niż w konwencjonalnych  

wierceniach  powierzchni  placu,  na  którym  wykonuje  się  czynności zwi ązane z wierceniem i 

szczelinowaniem.  Proces  szczelinowania  wymaga  zaopatrzenia,  z  którym  wiąże  się  obecność  

większej ilości  ciężarówek  dostarczających  sprzęt  i  komponenty.  Sam  proces  szczelinowania  

stosuje się  zaś  na  niekonwencjonalnych  złożach  jako  regułę,  podczas  gdy  na  złożach 

konwencjonalnych jako wyjątek. Powoduje to, że w przypadku wierceń za gazem łupkowym 

powszechna  skala  szczelinowania  skutkuje  kumulacją  efektów  związanych z zapotrzebowaniem  

na  wodę  do  szczelinowania,  utylizacją  wód  powracających  na powierzchnię po szczelinowaniu, 



transportu kołowego, związanego z zaopatrzeniem wiertni, hałasu  pomp  zatłaczających  wodę,  itp.    

Istotna  jest  również  konieczność  wiercenia  znacznie większej ilości otworów niż w przypadku złóż 

konwencjonalnych.  Jedynie  skumulowany  efekt  oddziaływania  wielu  otworów  mo że  mieć  

istotne znaczenie dla środowiska. Wynika to z braku naturalnej przepuszczalności ośrodka skalnego, 

powodującego  brak  możliwości  napływu  do  otworu  węglowodorów  czy  solanek  spoza 

bezpośredniego  zasięgu  szczelinowania  (tj.  około  strefy  o  zasięgu  100-200  m  od 

szczelinowanego  interwału  otworu),  jak  również  brak  możliwości  rozprowadzania w górotworze 

zatłaczanych płynów.  

 

Schemat wydobywania gazu łupkowego. 

 

Użytkowanie powierzchni terenu 

Obecność  wież  wiertniczych  była  i  jest  w  wielu  obszarach  Europy  elementem krajobrazu.  

Niemniej jednak w przypadku złóż niekonwencjonalnych znacznie większa ilość wierconych  otworów  

poprzez  efekt  skali  zmienia  w  stosunku  do  konwencjonalnych  złóż perspektywę na użytkowanie 

powierzchni terenu.  Proces  wiercenia,  niezależnie  czy  na  konwencjonalnym,  czy  

niekonwencjonalnym złożu, wymaga rozstawienia urządzenia wiertniczego, innych urządzeń i 

sprzętu, potrzebnych w  procesie  wiercenia,  składowania  używanych  materiałów,  postoju  

ciężarówek  je dowożących.  W  przypadku  wierceń  za  gazem  łupkowym  zabiegi  szczelinowania 

hydraulicznego  stwarzają  w  tym  względzie  dodatkową  specyfikę,  którą  jest  zakładanie  na 

terenie  wiertni  basenu  na  płyn  do  szczelinowania,  a  następnie  na  płyn  wracający  na 

powierzchnię  po  szczelinowaniu,  a  także  jest  nią  większa  ilość  wykorzystywanego  sprzętu 

(zwłaszcza  przewoźne  pompy  do  zatłaczania  płynu)  i  parkujących  ciężarówek.  W  efekcie teren  

zajęty  czasowo  przez  wiertnię  jest  większy  niż  przy  konwencjonalnych  wierceniach i stanowi  od  



poniżej  1  ha  do  kilku  hektarów.  Należy  to  uznać  za  najistotniejszy  wpływ eksploatacji  gazu  

łupkowego  na środowisko,  choć  w  porównaniu  do  eksploatacji  innych surowców np. metodą 

odkrywkową, stanowi i tak niewielki wpływ. Aby  ograniczyć  użytkowanie  terenu  obecnie  w  

procesie  eksploatacji  stosuje  się procedury  wiercenia z jednej lokalizacji nawet do 20-30 poziomych 

otworów, skierowanych w różne strony. Dodatkowo systematycznie wydłuża się poziome odcinki 

wierceń, uzyskując większy zasięg drenażu gazu z jednej lokalizacji. W efekcie znacząco zwiększa się 

odległość między  kolejnymi  wiertniami  i  zdecydowanie  zmniejsza  się  ich  zagęszczenie,  a  zatem 

minimalizuje się także użytkowanie powierzchni. Teren  ten  używany  jest  czasowo.  Pojedyncze  

wiercenie  trwa  2-4  tygodnie. 

W przypadku wiercenia wielu wierceń z jednej lokalizacji okres może się wydłużyć do kilku, a  nawet  

kilkunastu  miesięcy.  Po  okresie  wiercenia  większa  cześć  użytkowanego  placu  jest 

rekultywowana i wraca do poprzedniego zastosowania. Po zakończeniu procesu wiercenia na 

powierzchni  na  okres  produkcji  gazu  pozostaje  głowica  otworu  (końcówka  otworu  wraz z 

odpowiednimi  zaworami).  Jest  ona  po  ziemią  połączona  z  gazociągiem  odbiorczym (zakopana  w  

ziemi  rura  podobna  do  tej,  która  służy  do  dystrybucji  gazu  do  odbiorców). W przypadku  gdy  

wraz  z  gazem  na  powierzchnię  przypływa  z  górotworu  naturalna  solanka (zjawisko typowe w 

części konwencjonalnych złóż), na powierzchni pozostaje także kontener w  którym  zbiera  się  taką  

solankę.  Jest  to  analogiczna  infrastruktura  produkcyjna  jak w przypadku  konwencjonalnych  złóż.  

Oznacza  to, że  po  rekultywacji,  w  okresie  produkcji gazu użytkowany jest jedynie niewielki 

fragment pierwotnego terenu wiertni.  W przypadku Polski specyfika terenu branego pod uwagę jako 

obszar produkcji gazu łupkowego  jest  taka,  że  są  to  w  większości  tereny  rolnicze  o  niskiej  

rentowności, subsydiowane z dotacji unijnych. Czasowe wykorzystanie do celów wiertniczych 

wybranych lokalizacji  w  takim  terenie  nie  jest  w  konflikcie  z  interesem  lokalnych  społeczności, a 

stanowić może dla nich istotny impuls ekonomiczny.    

Gęstość zaludnienia i odziaływanie na ludzi 

Początki  wydobycia  gazu  łupkowego  miały  miejsce    w  południowych  stanach  USA, obszarze  o  

średnio  niskiej  gęstości  zaludnienia,  niższej  niż  większość  terytoriów europejskich.  Wysuwana  

jest  z  tego  niekiedy  teza  o odmiennych  realiach  USA  i  Europy z konkluzją, że  to  co  było  

możliwe  w  Ameryce  Północnej  w  Europie  nie  będzie  możliwe. Warto jednak zwrócić uwagę, że 

eksploatacja gazu łupkowego w południowej części USA ma miejsce  w  obszarach  o  bardzo  różnej  

charakterystyce.  Oprócz  terenów  półpustynnych, nieomal  niezamieszkałych,  są  to  też  tereny  o  

wysokiej  gęstości  zaludnienia.  Klasycznym przykładem  jest  aglomeracja  Dallas–Fort  Worth  w  

północnym  Teksasie  oraz  jej  obrzeżenie. Intensywne  prace  wydobywcze  prowadzone  są  m.in.  w  

obrębie  miasta  Fort  Worth,  w  tym w obszarach  osiedli  domów  jednorodzinnych,  obszarach  o  

przeznaczeniu  handlowym  (np. wiercenia na parkingach przy supermarketach), czy te ż na czynnym 

lotnisku Dallas.   

W  Europie  scenariusz  możliwej  eksploatacji  gazu  łupkowego,  zmierzający  do określenia  sposobu  

prowadzenia  prac,  który  nie  obniżałby  jakości  życia  ludzi,  jest opracowywany np. w Holandii, tj. 

jednym z obszarów o największym zagęszczeniu ludności na świecie.  Niemniej  jednak  w  Europie  

część  obszarów  perspektywicznych  dla  produkcji gazu  ze  złóż  niekonwencjonalnych  z  pewnością  

nie  zostanie  wykorzystana  z  powodu wysokiej  gęstości  zaludnienia.  Problem  ten  będzie  



szczególnie  istotny  w  Holandii,  Francji, Niemczech  czy  Anglii.  Z  pewnością  każdy  basen  musi  

być  pod  tym  kątem  szczegółowo analizowany indywidualnie.  

W  Polsce  mamy  do  czynienia  z  inna  sytuacją.  Obszar  możliwej  produkcji  gazu łupkowego  

znajduje  się  strefach  o  niskiej  gęstości  zaludnienia.  W  biegnącym  z  NW  ku  SE strefie, w której 

możliwa jest produkcja gazu łupkowego w obszarze północnego Mazowszu, na  pograniczu  Warmii  i  

Kujaw  oraz  Pomorzu  gęstość  zaludnienia  wynosi  zazwyczaj  20-40 lub  40-60  osób/km2, rzadziej  

jest  to  10-20  osób/km2. W  południowo-wschodnim  Mazowszu oraz  regionie  lubelskim  strefa  ta  

występuje  w  obszarach  o  gęstości  zaludnienia  najczęściej rzędu  40-60  lub  20-40  osób/km2,  

rzadziej  60-80  czy  80-100  osób/km2,  wyjątkowo  10-20 osób/km2. 

Trwające  już  prace  poszukiwawcze,  nie  spowodowały  dotąd  konfliktów  z  lokalnymi 

społecznościami.  To  samo  dotyczy  ponad  7000  głębokich,  konwencjonalnych  otworów 

wiertniczych  (powyżej  1000  m),  łącznie  wykonanych  w  różnych  częściach  Polski  w  drugiej 

połowie XX w.     

Proces  poszukiwania  i  wydobycia  gazu  ziemnego,  zarówno  na  złożach konwencjonalnych,  jak  i  

niekonwencjonalnych,  jest  odczuwalny  przez  lokalne  społeczności pod  kilkoma  względami.  W  

przypadku  złóż  niekonwencjonalnych  odczuwalny  jest  przede wszystkim  wzmożony  ruch  

ciężarówek,  głównie  na  etapie  zaopatrywania  zabiegu szczelinowania  (przewóz  pomp,  

ewentualnie  także  wody,  piasku  i  innych  komponentów płynu  do  szczelinowania).  Z  

transportem  kołowym  wiąże  się  przede  wszystkim  element hałasu,  spalin  samochodowych  i  

kurzu.  Transport  ten  jest  jednak  ograniczony  do  krótkiego przedziału czasu.  Sam  proces  

wiercenia  i  szczelinowania  może  być  odczuwalny  przez  ludzi zamieszkujących w otoczeniu na 

kilka sposobów. Proces wiercenia generuje hałas w okresie 2-4 tygodni. Wzmożony hałas ma miejsce 

w czasie szczelinowania (praca pomp), trwającego zwykle  kilka  do  kilkudziesięciu  godzin.    

Natężenie  hałasu  podczas  tego  procesu  nie przekracza  poziomu  86  dB  w  odległości  200  m  od  

inwestycji.  Dla  porównania  hałas generowany  przez  ruch  uliczny  w  mieście  to  ok.  80  dB.  Na  

całym świecie,  jak  również w Polsce  w  obszarach,  gdzie  wiertnie  zlokalizowane są  w  pobliżu  

domów  mieszkalnych, w uzasadnionych  przypadkach  stosuje  się  na  ekrany  akustyczne.  W  

polskich  warunkach minimalna odległość wiertni od zabudowań mieszkalnych oraz normy hałasu 

wokół wiertni są ściśle  regulowane  przepisami.  Kolejny  odczuwalny  efekt  to  spaliny  z 

generatorów zasilających  urządzenie  wiertnicze  oraz  pompy  do  szczelinowania.  Oddziaływanie  to  

jest jednak  znikome.  W  nocy  w  otoczeniu  czynnej  wiertni  zauważalne  jest  również  jej 

oświetlenie.  

Najistotniejszym czynnikiem bezpieczeństwa wydają się jak w przypadku złóż konwencjonalnych 

dbałość i zapobieganie awariom przez firmy wydobywcze. 

Zagrożenie dla zasobów wody pitnej 

W  procesie  szczelinowania  poprzez  otwór  wiertniczy zatłacza  się  do  formacji gazonośnych 

łupków dla jednego odcinka około 1000-5000 m3 wody z piaskiem i dodatkami chemicznymi.  W  

pojedynczym  otworze  można  wykonywać  do  kilkunastu  indywidualnych szczelinowań.  Otwory  w  

danym  basenie  wiercone  na  przestrzeni  kilku-kilkunastu  laty  mogą być  liczone  w  pojedynczych  

tysiącach.  Ilość  potencjalnie  zużytej  w  takim  okresie  wody  nie jest  jednak  prostym  mnożeniem  

ilości  otworów, średniej  ilości  szczelinowań  na  otwór  oraz średniej  ilości  wody  użytej  do  



jednego  szczelinowania.  Wynika  to  z  tego, że  część  płynu wracającego na powierzchnię po 

szczelinowaniu używana jest w następnym zabiegu.  Problem  ilości  wody  użytej  do  szczelinowań  

jest  częstym  elementem  popularnych, nieeksperckich  dyskusji środowiskowych  aspektów  

produkcji  gazu  łupkowego.  Zagadnienie o  jest  zazwyczaj  jednak  przedstawiane  bez  kontekstu  i  

przerysowane.  W  przypadku klasycznego  basenu  Fort  Worth  i  łupków  Barnett  (o bszar  

półpustynny)  zużycie  wody  do szczelinowania  ogółem  stanowi  zaledwie  około  1  %  łącznej  

konsumpcji  wody  w  tym obszarze.  W  obszarach  o  ciepłym  i  suchym  klimacie  nawadnianie  pól  

rolnych  w  danym obszarze  konsumuje  zdecydowanie   więcej  wody  niż  szczelinowanie.  W  

przypadku  Polski  wstępne  analizy  przeprowadzone  przez  Państwową  Słu żbę Geologiczną  

(Państwowy  Instytut  Geologiczny)  dla  obszaru  potencjalnej  produkcji  gazu łupkowego wykazują, 

że pobór wody do tych celów, w przypadku korzystania z wód pitnych, nie  wpłynie  znacząco  na  

bilans.  Według  wstępnych  obliczeń  ilość  wody  dziennie  zużywana przez  Warszawę  do  celów  

komunalnych  jest  odpowiednikiem,  zależnie  od  scenariusza rozwoju  wydobycia  gazu  łupkowego,  

tygodniowego  do  miesięcznego  zużycia  wody  do szczelinowania na obszarze o powierzchni 

kilkudziesięciu tysięcy km2.  Ilość  wody,  zużywanej  do  szczelinownia  dla  produkcji  gazu  

łupkowego  należy również przedstawiać  w  kontekście ilości wody zużytej do produkcji tej samej 

ilości energii innymi metodami. Będące podstawą polskiej energetyki górnictwo węgla kamiennego i 

węgla brunatnego  wiąże  się  ze  zużyciem  znacznie  większej  ilości  wody  (źródło:  Forum  gazowe, 

2010, J.Hadro). 

Płyn powracający na powierzchnię po szczelinowaniu 

Jednym  z  najważniejszych  wyzwań,  związanych  z  produkcją  gazu  łupkowego,  jest możliwe  

oddziaływanie  na środowisko  naturalne  płynów  stosowanych  do  szczelinowania. W procesie  

szczelinowania  hydraulicznego  w  ciągu  kilkunastu  do  kilkudziesięciu  godzin zatłacza  się 

wykonanym  wcześniej  otworem  wiertniczym  do  wybranego  i  wyizolowanego interwału  

górotworu  miąższości  rzędu  kilkudziesięciu  metrów  płyn  szczelinujący  w  ilości 1000-5000  m3.  W  

jednym  otworze  wykonuje  się  zwykle  kilka  do  kilkunastu  szczelinowań. Siły  sprężyste  górotworu  

powodują  wyparcie  poprzez  otwór  wiertniczy  na  powierzchnię części zatłoczonych płynów. Ilość 

płynów wracających na powierzchnie  zależy od lokalnych warunków geologicznych. Średnio wynosi 

ona około 20 % zatłoczonego płynu.  Istotne jest to, że zatłaczany płyn nie jest obojętny 

środowiskowo. Jego skład zmienia się zależnie od lokalnych warunków geologicznych. Zazwyczaj jest 

to około 99 % wody wraz z naturalnym piaskiem kwarcowym, bądź też piaskiem syntetycznym 

(propantem). Pozostała część  płynu  to  dodatki  chemiczne,  modyfikujące własności  płynu  

(poniższe  dane  wg:  US Departament  of  Energy).  Łączna  lista  tych  dodatków  jest  obszerna,  

aczkolwiek w pojedynczym przypadku stosuje się zazwyczaj tylko kilka z nich, dobranych do lokalnych 

potrzeb. Aby  umożliwić  szybkie  zatłoczenie  płynu  przez  przestrzeń  otworu  wiertniczego, a 

następnie spękaniami w obrębie górotworu, dodaje się do wody substancje obniżające tarcie 

powierzchniowe  (np.;  oleje  mineralne,  poliakrylamid;  ok.  0,088  %  płynu).  Bakterie znajdujące się 

w stanie naturalnym w wodzie zatłoczone do górotworu, gdzie temperatura jest wy ższa  niż  na  

powierzchni,  sprzyjają  korodowaniu  urządzeń,  jak  również  powodują obniżanie  własności  innych  

dodanych  substancji.  Z  tego  powodu  do  wody  dodaje  się środki bakteriobójcze  (biocydy;  ok.  

0,001  %).  Niekiedy  do wody  dodaje  się  rozcieńczony  (~15  %) kwas  chydrochlorowy  (zawartość  

w  płynie:  0,123  %  ),  lub  inną  podobnie  działający  kwas, którego  zadaniem  jest  taka  

modyfikacja  własności  płynu,  by  ułatwić  inicjowanie  rozwoju poszczególnych spękań  w czasie 

szczelinowania. Kolejną substancją są inhibitory hydratacji ilastych  komponentów  łupków  (ok.  0,06  



%).  Zapobiegając  pęcznieniu  łupków,  które prowadziło  by  do  zatykania  szczelin,  zapewniają  one  

ich  przepuszczalność,  umożliwiająca następnie  napływ  gazu  do  otworu.  Surfaktanty  (substancje  

pianotwórcze)  dodaje  się  celem zmniejszenia  napięcia  powierzchniowego  płynu  (ok.  0,085  %).  

Zagęstniki  (żele  sieciowane) mają za zadanie podniesienie lepkości płynu, ułatwienie transportu 

piasku/propanu (0,056 %). Substancje  sieciujące  żel  stanowią  zwykle  0,007  %  płynu.  Substancje  

zapobiegające wytrącaniu  się  osadu  (kamienia)  w  rurze  dodaje  się  do  zawartości średnio  ok.  

0,043  % w płynie,  substancje  regulujące  wartość  pH  do  stężenia  0,011  %,  zaś  substancje 

antykorozyjne  i  usuwające  tlen  do  zawartości  0,002  %.  Ponadto  stosuje  się  działające z 

opóźnieniem  dodatki  rozkładające  żel  (łamacze),  które  pozwalają  na  powrotne odpompowanie  

płynu  szczelinującego  i  jego  częściowy  odzysk  (ok.  0,01  %),  jak  również substancje 

zapobiegające wytrącaniu się tlenków metali (0,004 %).  Większość  ww.  dodatków  jest  znana  z  

życia  codziennego  i  stosowana  jest  np. w budownictwie,  przemyśle  kosmetycznym,  spożywczym,  

farmaceutyce,  czy  jako omponenty środków  czystości.  Nie  rozstrzyga  to  jednak  o  skali  możliwej  

szkodliwości akiego  płynu  na  środowisko,  bo  to  jest  determinowane  przez  stężenie  

poszczególnych ubstancji.  O  możliwym  oddziaływaniu  takiego  płynu  na  środowisko  naturalne  

decyduje w największym stopniu zawartość benzenów.  

Płyn powracający na powierzchnię jest zazwyczaj w jakimś stopniu niekorzystny  dla środowiska  i  z  

uwagi  na  to  wymaga  utylizacji.  Istnieją  wypracowane  dla  tych  celów technologie,  które  

powinny  być  w  praktyce  egzekwowane  odpowiednimi  regulacjami.   

Obecnie,  polskie  procedury  prawne  umożliwiają  kontrolę  działalności  geologiczno  – górniczej,  w  

tym  procesu  szczelinowania.  Po  pierwsze  projekt  wiercenia  jest  zatwierdzany przez  uprawniony  

organ  nadzoru,  którym  jest  Urząd  Górniczy. Obecnie  trwają  intensywne  prace  zmierzające  do 

zastąpienia  płynów  szczelinujących  innymi  substancjami,  nie  oddziałującymi,  bądź oddziałującymi  

w  jeszcze  mniejszym  stopniu  na środowisko.  

Solanka produkowana wraz z gazem ziemnym  

W przypadku niektórych złóż gazu łupkowego wraz z gazem ziemnym produkowana jest z górotworu 

naturalna solanka. Jest to zjawisko typowe dla konwencjonalnych złóż gazu i ropy,  gdzie  ilości  

solanki  są  zazwyczaj  większe  niż  w  przypadku  złóż  gazu  łupkowego. Solanka  ta  gromadzona  

jest  w  kontenerze  i  okresowo odbierana  cysterną.  Podobnie  jak w przypadku  konwencjonalnych  

złóż  jest  ona  z  powrotem  zatłaczana  do  górotworu,  zwykle do zbiorników po wyczerpanych 

złożach węglowodorów. Z zagadnieniem tym nie wiążą się zagrożenia środowiskowe.   

Migracja gazu lub płynu szczelinującego ze złoża do poziomów wód pitnych  

Jednym z najczęściej podnoszonych w debacie publicznej potencjalnych zagrożeń dla środowiska, 

związanych  z produkcją gazu łupkowego, jest możliwość zanieczyszczenia wód pitnych  gazem  

ziemnym,  bądź  płynem  do  szczelinowania.  Zgłaszane  są  w  szczególności przypadki występowania 

w wodzie komunalnej metanu.  Teoretyczna  możliwość  zanieczyszczenia  wód  pitnych  metanem  

czy  płynem szczelinującym  jest  silnie  ograniczona  przez  geologiczne  realia.  Zasięg  szczelinowania 

(aureola  spękań  wokół  interwału  w  otworze,  gdzie  przeprowadza  się  zatłaczanie)  wynosi w 

pionie  około  100  m,  w  poziomie  około  200  m.  W  Polskich  warunkach  głębokość ewentualnego 

złoża to około 2000 - 5000 m. Nad złożem występuje około 3000 m skalnego nadkładu,  w  większości  

o  charakterze  izolacji,  w  tym  1000-2000  m  mułowców  górnego syluru (niepodatne na 



szczelinowanie bo nie są kruche), a także kilkaset metrów ewaporatów (choć  nie  ma  ich  na  

Lubelszczyźnie),  które  są  najlepszymi  w  przyrodzie  skałami uszczelniającymi. Wy żej w profilu 

występują jeszcze uszczelniające iłowce triasu. Dopiero na najpłytszych  100-300  metrach  znajdują  

się  poziomy  wód  pitnych.  To że  płyny  nie  mogą przeciekać  poprzez  górotwór  ku  powierzchni  

ilustruje  sam  fakt  istnienia  złoża. Nieporównywalnie  mniejsze  i  bardzie  mobilne  molekuły  

metanu  w  historii  geologicznej (dziesiątki  lub  steki  milionów  lat)  przemigrowały  by  już  na  

powierzchnię  i  nie  istniało  by złoże.  Przykładem  może  być  przedstawiony  poniżej  schematyczny  

przekrój  geologiczny z rejonu Pomorza (źródło: Forum gazowe, 2010, J.Hadro).   

Inną,  bardziej  prawdopodobną  możliwością,  braną  pod  uwagę  jako  możliwa przyczyna  

wydostania  się  gazu  ziemnego  ze  złoża  do  płytkich  stref  górotworu  w  przypadku awarii  źle  

zacementowanego  otworu.  To  zagrożenie  jest  jednak  identyczne  dla konwencjonalnych  złóż,  a  

nawet  wyższe  z  uwagi  na  często  wyższe  ciśnienia  na  złożach konwencjonalnych, i w praktyce jest 

to bardzo rzadkie.  

 

 

 

rys. Położenie użytkowych poziomów wodonośnych i łupków gazowych na Pomorzu 

   

Możliwe  konflikty  z  innymi  formami  zagospodarowania  terenu  i  struktur geologicznych  



Wśród środowiskowych aspektów produkcji gazu niekonwencjonalnego dyskutowane jest  często  

zagadnienie  potencjalnego  konfliktu  między  wierceniami  a  ochroną  przyrodniczo cennych  

terenów  (głównie  Natura2000).  Nie  ma  w  tym względzie żadnych  uniwersalnych zasad, a każdy 

przypadek jest inny. W Europie najtrudniejszym pod tym względem obszarem mo że  być  

południowo-wschodnia  Francja.  W  przypadku  Polski  obszar  poszukiwań  i ewentualnej  produkcji  

gazu  łupkowego  (centralne  Pomorze,  wschodnie  Mazowsze, wschodnia  Lubelszczyzna) w 

zdecydowanej  większości nie znajduje się w terenach ochrony przyrody.  Są  to  w  większości  

obszary  rolnicze,  zlokalizowane  w  rozległych  terenach nizinnych.  Również  drugi  basen,  obecnie  

brany  pod  uwagę  jako  cel  poszukiwań  (niziny  w południowo-zachodniej  Polsce  na  północ  oraz  

NW  i  NE  od  Wrocławia),  położony  jest  w większości poza terenami o podwyższonych walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych.  W  Polskich  realiach  procedury  administracyjne  związane  z  

wierceniami,  zgodne z przepisami  UE,  stanowią  bardzo  rozbudowany  system  zabezpieczeń  przed  

niepożądanym wpływem prac na środowisko.  Inwestorzy  zamierzający  poszukiwać  lub  

rozpoznawać  złoża  gazu niekonwencjonalnego,  zanim  otrzymają  stosowną  koncesję,  mogą  być  

zobowiązani  do uzyskania  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  (przy  czym  w  

uzasadnionych przypadkach  w  ramach  postępowania  zmierzającego  do  wydania  tej  decyzji  

może  zostać nałożony  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na środowisko,  której  

celem  – poprzez  identyfikację  zagrożeń  i  wskazanie  rozwiązań  służących  ich  eliminacji  lub 

minimalizacji ewentualnie obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na obszar Natura 

2000. 

 

Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach  łupkowych   

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził od października 2010 

roku do lutego 2012 dzięki którym powstała Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego  i ropy 

naftowej w formacjach  łupkowych  dolnego paleozoiku w Polsce  (basen bałtycko - podlasko- 

lubelski) Badania były wykonane dzięki pomocy Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS - U.S. 

Geological Survey) w zakresie szkoleń  i oceny danych analitycznych z Polski.  Służba ta  realizuje 

własny projekt dedykowany ocenie globalnych zasobów węglowodorów w złożach 

niekonwencjonalnych, który obejmuje również  obszar Polski.  

W wyniku ww. badań powstał  pierwszy polski raport nt. oszacowania zasobów gazu ziemnego i ropy 

naftowej w formacjach łupkowych i obejmuje utwory dolnego paleozoiku wyłącznie w basenie 

bałtycko – podlasko - lubelskim w Polsce.    

Raport ten  powinien być  traktowany jako raport otwarcia, ponieważ  opracowany został  na 

podstawie danych archiwalnych, uzyskanych z 39 otworów rozpoznawczych wykonanych w latach 

1950-1990 i omówionych we wcześniejszych  publikacjach. Wraz z napływem danych i opracowaniem 

informacji z wierceń  poszukiwawczych i rozpoznawczych za gazem z formacji  łupkowych, 

prowadzonych od 2010 r., oszacowanie zasobów węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych 

będzie weryfikowane, a kolejne raporty będą  publikowane co dwa lata.   

Założenia przyjęte przy szacowaniu  



Raport jest próbą  oszacowania technicznie wydobywalnych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej 

występujących w formacjach  łupkowych /shale gas, shale oil/ na terytorium Polski na obszarze 

basenu bałtycko – podlasko - lubelskiego tj. na linii od morskich obszarów na północ od Słupska i 

Wejherowa do okolic Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego.   

Raport nie obejmuje zasobów węglowodorów ze złóż  konwencjonalnych, ani zasobów 

węglowodorów ze złóż  w innych formacjach geologicznych (np. tzw. gazu zamkniętego /ang. tight 

gas/, czy gazu z pokładów w ę gla /ang. CBM – Coal Bed Methane/). Raport nie obejmuje pozostałych, 

perspektywicznych rejonów Polski. np. Dolnego  Śląska czy Wielkopolski.  

Do oceny wielkości zasobów wydobywalnych węglowodorów pod uwagę  bie rze się  szereg 

czynników obejmujących szeroki zakres danych geologicznych, geochemicznych, geofizycznych i 

geomechanicznych. Na obszarze analizowanego basenu szereg danych jest jeszcze niedostępnych. 

Dotyczy to tak istotnych danych jak porowatość i przepuszczalność  skał   łupkowych, skład chemiczny 

gazu, ciśnienie z ł o ż owe i początkowe wydatki gazu z otworu. Stąd ocena zasobów oparta została na 

założeniach i analogiach do innych obszarów, co wpływa na dokładność  wyników. W celu 

oszacowania potencjalnych zasobów, jako analogów dla danych archiwalnych polskich użyto danych z 

basenów w USA o znanej charakterystyce złóż .  Zasoby wydobywalne określono w Raporcie poprzez 

przyjęcie dla całego basenu określonego współczynnika Szacunkowego Całkowitego Wydobyci a 

(SCW) /ang. EUR  – Estimated Ultimate Recovery/) gazu ziemnego z poszczególnego otworu za cały 

okres jego eksploatacji, z określonej  średniej powierzchni strefy eksploatowanej danym otworem.  

Podstawowym kryterium, określającym dla danego otworu możliwość zakwalifikowania go w 

obliczeniach do strefy złożowej, jest obecność  formacji  łupków o miąższości (grubości jednolitej 

warstwy) co najmniej 15 m i zawierającej 2 % całkowitego węgla organicznego (ang. Total Organic 

Carbon - TOC) wagowo.  

Kluczowe parametry kryteriów niezbędnych do obliczeń  zasobów przyjęto w kilku alternatywnych 

wariantach. Skutkuje to określeniem w Raporcie wyników potencjalnych zasobów jako najbardziej 

prawdopodobnych przedziałów wielkości takich zasobów, a nie ich pojedynczej wielkości. Potencjalny 

błąd oszacowania będzie minimalizowany w miarę  napływu opracowanych informacji geologicznych 

po wykonaniu kolejnych odwiertów rozpoznawczych, które prowadzą  firmy posiadające koncesje 

poszukiwawczo-rozpoznawcze na całym obszarze występowania.     

Metodyka 

W analizie charakterystyki złożowej oraz ocenie zasobów złóż węglowodorów łupkowego konieczny 

jest szeroki zakres  danych geologicznych, geochemicznych, geofizycznych, czy geomechanicznych 

(rysunek poniżej). W obszarach w których nie prowadzono wierceń poszukiwawczych za gazem 

ziemnym i rop ą naftową w  łupkach szereg danych, kluczowych dla rozumienia potencjału i zasobów 

złóż jest zazwyczaj niedostępnych. Dotyczy to tak istotnych danych, jak porowatość i 

przepuszczalność łupków, skład chemiczny gazu, ciśnienie złożowe, początkowe wydatki gazu (IP) 

oraz jego  łączne wydobycie z otworu (SCW), skład mineralogiczny, w tym zawartość i skład 

minerałów ilastych, czy zawartość krzemionki węglanów, właściwości geomechaniczne, itp. Powoduje 

to,  że oceny potencjalnych zasobów złóż są obarczone dużym zakresem możliwego błędu 

analitycznego. Z takimi ograniczeniami wykonywano obliczenia zasobów tu prezentowane.  



Rys. Typowy zestaw danych geologicznych wymaganych w analizie potencjał u oraz zasobów gazu 

ziemnego i/lub ropy naftowej w zł o żach  ł upkowych. Kolor niebieski – dane dost ępne w domenie 

publicznej w Polsce. Kolor fioletowy – dane w pol skich warunkach w większości obecnie 

niedostępne. 

Brak części kluczowych danych nie uniemożliwia jednak wst ępnej oceny zasobów. Wymaga to jednak 

używania amerykańskich basenów jako analogów dla określenia charakterystyki analizowanego 

basenu. Dotychczas oceny zasobów dla dolnopaleozoicznego basenu w Polsce w większości 

prowadzono metodą wolumetryczną. Przyjmowane jest w niej okre ślona powierzchnia z łoża i jego 

miąższo ść, a tak że parametry charakterystyki złożowej, takie jak porowatość, przepuszczalno ść, 

nasycenie gazem, itp. Za soby wydobywalne gazu są  określane poprzez przyjęcie okre ślonego wspó 

łczynnika wydobywalności ze złoża, który w przypadku złóż  łupkowych wynosi oko ło 10-25 % 

zasobów geologicznych.      



rys Obszar występowania gazu łupkowego na którym przeprowadzono obliczenia.  

  

Zasoby wydobywalne gazu ziemnego 

Obliczenia zasobów przeprowadzono w kilku alternatywnych wariantach zakładanych głównych 

parametrów obliczeń , tj. powierzchni strefy uwzgl ędnionej do obliczeń  zasobów oraz SCW. Skutkuje 

to powstaniem kilku alternatywnych modeli zasobów wydobywalnych złóż  gazu ziemnego. Obliczone 

łą czne zasoby wydobywane  gazu ziemnego dla l ądowej i szelfowej części basenu mieszczą się  w 

bardzo szerokim zakres ie od minimum 37,9 mld m3 do maksimum 1919,7 mld m3. Jednakże skrajne 

wartości cechują się bardzo niskim prawdopodobieństwem. Przy przyjęciu parametrów obliczeń 

uznanych za najbardziej prawdopodobne zasoby te wynoszą od 346,1 mld m3 do 767,9 mld m3 



Tabela Zasoby wydobywalne gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie ba łtycko – 

podlasko – lubelskim na terytorium Polski. SCW – szacowane ca łkowite wydobycie z otworu.   

 

 

Uwarunkowania prawne w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania  złó ż gazu 

niekonwencjonalnego. 

Koncesje  

Prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  poszukiwania,  rozpoznawania  lub 

wydobywania złóż gazu ziemnego zgodnie z ustawą z Prawo geologiczne i górnicze  wymaga 

uzyskania koncesji, której udziela Minister Środowiska.  Koncesja  może  być  udzielona,  gdy  

spełnione  są  wszystkie  wymagania  wynikające  z  przepisów  prawa,  w  tym  gdy  udzielenie  

koncesji  zostało  zaopiniowane  (w  przypadku koncesji  na  poszukiwanie  i/lub  rozpoznawanie)  lub  

uzgodnione  (w  przypadku  koncesji  na wydobywanie) przez właściwe organy współdziałające oraz  

gdy nie zachodzą przesłanki dla jej odmowy.   

Tym nie mniej mimo polskiego prawa dotyczacego łupków istnieje również dyrektywa unijna tzw. 

„dyrektywa węglowodorowa”, która może blokować rozwój wydobycia gazu łupkowego w Polsce – 

jak uważają eksperci.  Dyrektywa określa zasady udzielania koncesji na poszukiwanie i wydobycie 

węglowodorów w państwach członkowskich UE. Zgodnie z nią koncesje na poszukiwania i wydobycie 

węglowodorów muszą być udzielane na podstawie przetargów. Obowiązujące nie dawno  w Polsce 

przepisy dawały  pierwszeństwo uzyskania koncesji wydobywczych firmom, które wcześniej 

poszukiwały i rozpoznały surowce na danym obszarze. Dopiero od 2012 roku weszła  w życie nowa 

Ustawa Prawo Geologiczne wg której w Polsce również zaczęła obowiązywać procedura przetargowa. 



Zbliżając się coraz bardziej do chwili wydobywania gazu łupkowego i konieczności zdobywania 

koncesji na wydobycie mogą pojawiać się kolejne rozbieżności w interpretacji prawa unijnego.  To czy 

dobrze  zaimplementowaliśmy  prawo unijne okaże się to na etapie rzeczywistego wydobycia.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (ocena oddziaływania na środowisko)   

Inwestorzy  zamierzający  poszukiwać  lub  rozpoznawać  złoża  gazu  łupkowego,  zanim otrzymają  

stosowną  koncesję,  mogą  być  zobowiązani  do  uzyskania  decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach  (przy  czym  w  uzasadnionych  przypadkach  w  ramach postępowania  

zmierzającego  do  wydania  tej  decyzji  może  zostać  nałożony  obowiązek przeprowadzenia  oceny  

oddziaływania  na środowisko,  której  celem  –  poprzez  identyfikację zagrożeń  i wskazanie  

rozwiązań  służących  ich  eliminacji  lub  minimalizacji  –  jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu na 

środowisko).  

O  ile  w  przypadku  poszukiwania  lub  rozpoznawania  złóż  kopalin  uzyskanie  koncesji  jest 

obowiązkiem,  to  wymóg  pozyskania  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dotyczy tylko 

tych rodzajów prac, które będą poszukiwaniem lub rozpoznawanie złóż kopalin:  

-  połączonym  z  robotami  geologicznymi  wykonywanymi  przy  użyciu  materiałów wybuchowych,  

- na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,  

- prowadzonym metodą podziemną,  

- wykonywanym metodą otworów wiertniczych o głębokości większej ni ż 1000 m.  

Zatem  jeżeli  przewiduje  się,  że  zajdzie  przynajmniej  jedna  z  wymienionych  w  ww. 

rozporządzeniu okoliczności, inwestor winien się liczyć z koniecznością uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach.  

 Decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  wydana  po  przeprowadzeniu  oceny oddziaływania 

na środowisko m.in.:  

-  zawiera  warunki  wykorzystywania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  lub  użytkowania 

przedsięwzięcia,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 

sąsiednich;  

- nakłada  obowiązek  zapobiegania,  ograniczania  oraz  monitorowania  oddziaływania 

przedsięwzięcia  na środowisko  w  przypadku  gdy  z  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 

środowisko wynika taka potrzeba. 

W  przypadku,  kiedy  uzyskanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  nie będzie konieczne, 

ale przedsiębiorca zamierza poszukiwać lub rozpoznawać złoża kopalin w granicach obszarów Natura 

2000 lub ich sąsiedztwie winien się liczyć  z tym, że może zajść konieczność  przeprowadzenia  oceny  

na  obszar  Natura  2000  (nie  wiąże  się  to  jednak  z koniecznością uzyskania dodatkowej decyzji).  

 Decyzje administracyjne wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne 



Dodatkowo  na  pozyskanie  wody  wymagane  jest  pozwolenie  wodno  prawne wydawane przez 

właściwy organ ochrony środowiska. 

Formalno  –  prawne  aspekty  wydobywania  gazu  łupkowego  po  ustanowieniu użytkowania 

górniczego i uzyskaniu koncesji na wydobywanie kopaliny 

 

Na  podstawie  warunków  określonych  w  koncesji  oraz  projektu  zagospodarowania  złoża 

przedsiębiorca sporządza plan ruchu zakładu górniczego (art. 64 pgg).  

 Plan  ruchu  zakładu  górniczego  określa  szczegółowe  przedsięwzięcia  niezbędne  w  celu 

zapewnienia:  

 bezpieczeństwa powszechnego, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego,  

 prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem, 

 ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi, 

 zapobiegania szkodom i ich naprawiania.  

Plan ruchu zakładu górniczego podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez właściwy organ 

nadzoru górniczego.   

W zakładzie górniczym prowadzi się obserwacje i pomiary wpływu robót górniczych  na  

powierzchnię,  w  tym  zmian  stosunków  wodnych  i  tła  gazowego.  Pierwszy  pomiar sytuacyjno-

wysokościowy  wykonuje  się  przed  rozpoczęciem  wydobycia,  następne  zaś pomiary  wykonuje  się  

podczas  eksploatacji,  w  sposób  i  z  częstotliwością  ustaloną  przez kierownika  ruchu  zakładu  

górniczego.  Obserwacje  i  pomiary  wykonuje  się  w  zakładach górniczych, których działalność ma 

wpływ na powierzchnię.  

W  zakładzie  górniczym  wydobywającym  ropę  naftową  i  gaz  ziemny  z  zawartością siarkowodoru  

lub  innych  związków  toksycznych  sporządza  się  program  opanowania  i neutralizacji skażenia 

terenu.  Dla  każdego  zakładu  górniczego  sporządza  się  plan  ratownictwa,  który  w szczególności  

powinien  określać  sposób  prowadzenia  akcji  ratowniczej  w  przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

ludzi lub ruchu zakładu górniczego.   

Przedsiębiorca opracowuje, przed rozpoczęciem prac, dla każdego zakładu górniczego dokument 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W razie likwidacji zakładu górniczego 

przedsiębiorca jest zobowiązany:   

 zabezpieczyć  lub  zlikwidować  wyrobiska  górnicze  oraz  obiekty  i  urządzenia  zakładu 

górniczego, 

 zabezpieczyć niewykorzystaną część złoża kopaliny,  

 zabezpieczyć sąsiednie złoża kopalin, 

 przedsięwziąć niezbędne środki chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych, 

 przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów  i 

zagospodarowania terenów po działalności górniczej.  



 Koncesje na terenie powiatu kartuskiego 

Tabela koncesje udzielone na poszukiwanie gazu łupkowego stan na sierpień 2012 

Lp Koncesjobiorca Rok Nr 
koncesji 

Na jaki 
okres 
udzielono 
koncesji 

Powierzchnia 
obszaru  
objętego 
koncesją 
[km2] 

Powiat Gminy 

1 PGNiG S.A 2009 72/2009/p 5 782,61 Kościerzyna, 
Kartuzy, 
Pruszcz 
Gdański 

Somonino, 
Przodkowo, 
Chmielno, 
Stężyca,  
Sierakowice, 
Kolbudy, 
Przywidz, 
Trąbki 
Wielkie,  
Pruszcz 
Gdański, 
Nowa 
Karczma, 
Kościerzyna,  
miast i 
gmin: 
Żukowo, 
Kartuzy 

2 Talisman 
Energy 
Polska Sp. z o.o 

2009 71/2009/p 5 894,41 Wejherowo, 
Lębork,  
Kartuzy 

Przodkowo, 
Chmielno, 
Stężyca, 
Sierakowice,  
Szemud, 
Linia, 
Luzino, 
Wejherowo, 
Cewice,  
Sulęczyno, 
Łęczyce, 
Kolbudy, 
miast i 
gmin: 
Żukowo 
i Kartuzy 
oraz miast: 
Gdynia i 
Gdańsk, 

3 Saponis 
Investments  
Sp. z o.o. 

2009 34/2009/p 5 918,75 Słupsk, 
Lębork, 
Kartuzy,  
Bytów 

Potęgowo, 
Dębnica 
Kaszubska, 
Damnica, 
Słupsk,  
Kobylnica, 



Nowa Wieś 
Lęborska, 
Cewice,  
Sierakowice, 
Czarna 
Dąbrówka 
oraz miasta 
Słupsk 

4 Indiana 
Investmen 
Sp. z o.o. 

2010 18/2010/p 3 1151,8 Bytów, 
Słupsk, 
Sławno,  
Koszalin 

Trzebielino, 
Miastko, 
Kępice, 
Sławno, 
Postomino, 
Malechowo, 
Darłowo, 
Mielno, 
Manowo, 
Będzino,  
Sianów, 
Polanów, 
Darłowo, 
Koszalin 
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Według informacji z Ekspresu Kaszubskiego Firma BNK Petroleum, skończyła pierwszy w powiecie 

kartuskim próbny odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego. Okazało się, jest tu gaz, a jego pokłady są 

dwukrotnie wyższe niż na odwiercie w Lęborku. Koncesjonariusz chce przeprowadzić teraz 

szczegółowe testy produkcyjne i badania. Odwiert Wieża wiertnicza ustawiona była w okolicach 

Klukowej Huty. W trakcie wykonywania odwiertu poszukiwawczego odczyty poziomu gazu były 

ponad dwukrotnie wyższe niż na odwiercie w Lęborku. Firma BNK Petroleum ma przeprowadzić 

PGNiG 

http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2012/05/klukowa-huta-obejrzelismy-wiertnie-od-srodka
http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2012/05/klukowa-huta-obejrzelismy-wiertnie-od-srodka


szczegółowe badania i testy produkcyjne, które będą  podstawą do przygotowania dokumentacji 

niezbędnej do ubiegania się o koncesję wydobywczą.  

 


