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Z uwagą zapoznaliśmy się z Założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo

geologiczne i górnicze oraz innych ustaw w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.

Wychwytywanie i podziemne składowanie dwutlenku węgla uważane jest za jeden z potencjalnych

sposobów ograniczenia nadmiernej emisji tego gazu do atmosfery, co w warunkach naszego kraju,

opartego na energetyce węglowej ma szczególne znaczenie. Jest to sprawa ważna, która niewątpliwie

wymaga ustanowienia ram prawnych prowadzenia działalności w tym zakresie, zwłaszcza że

geologiczne prace nad możliwością podziemnego składowania dwutlenku węgla w Polsce faktycznie

zostały już rozpoczęte. Wydaje się, że w przedstawionych do zaopiniowania założeniach zawarto pełen

zakres zagadnień wymagających uregulowań w polskich aktach prawnych.

Wątpliwości budzi punkt 5.2.42. dotyczący powołania Krajowego Administratora Podziemnych

Składowisk Dwutlenku Węgla (KAPS CCh) Zakłada się, że w KAPS znajdzie zatrudnienie 20 osób

bez względu na to ile składowisk w Polsce powstanie. Oczywiście podmiot odpowiedzialny za

podziemne składowiska COi po ich zamknięciu i likwidacji, czy też cofnięciu koncesji jest niezbędny,

niemniej jednak proponowane rozwiązania wydają się nieco „na wyrost" w stosunku do dającej się

przewidzieć przyszłości. Wydaje się, że przynajmniej w początkowym okresie zadaniom tym podoła

niewielka komórka organizacyjna przy MŚ współpracująca z państwową służbą geologiczną (PSG)

Podobnie wygląda sytuacja po 20 latach od zlikwidowania składowiska (pkt 5.2.34). Po tym okresie

należałoby raczej zrezygnować z utrzymywania ciągłego monitoringu składowiska, wykonując

pomiary okresowe czy okazjonalne związane np. z prowadzonymi inwestycjami w danym terenie.

Prace te mogłaby znaleźć się w zakresie działalności PSG.

W proponowanych rozwiązaniach doprecyzowane powinny być relacje na linii MŚ - KAPS -

WUG ewentualnie PSG i PSH

W pkt.5.2.40, dziwi ograniczenie roli istniejących, podległych Ministrowi Środowiska,

państwowych służb (PSG, PSH) jedynie do prowadzenia rejestrów obszarów i terenów górniczych

utworzonych dla podziemnych składowisk dwutlenku węgla. Wydaje się, że służby te powinny zostać


