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dotyczy: zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych
warunków tłdzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem złóż wód termalnych (projekt z dnia 25.05.2009 r)

Rada Sekcji Krajowej Geologiczno-Wiertniczej NSZZ „Solidarność" po zapoznaniu się z
projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska „w sprawie szczegółowych warwdt&w udzielania
pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód
termalnych" (projekt z dnia 25.05.2009 r) wyraża zadowolenie z próby prawnego uregulowania
sposobu udzielania pomocy publicznej w przedsięwzięciach związanych z wykorzystaniem ciepła
ziemi. Nasuwa się jednak kilka spostrzeżeń.

1. Rozporządzenie dotyka tylko jednego elementu związanego z ogólnie pojętymi zagadnieniami
wykorzystania ciepła górotworu, a mianowicie geotermii klasycznej - pozyskiwania wód
termalnych. Pominięta zostaje - wydaje się, że w polskich warunkach geologicznych bardziej
perspektywiczna - metoda pozyskiwania energii poprzez wykorzystanie gorącego górotworu
jako kolektora dla zatłaczania wody zimnej, a następnie odpompowywania wody podgrzanej
W tej metodzie wody słodkie można wprowadzać w skały szczelinowate „suche" (np skały
magmowe) i odbierać ciepło w układzie zamkniętym, nie narażając ich na zasolenie.

2. Rozporządzenie nie określa związku dopłat z warunkami geologicznymi występującymi w
Polsce. Rodzi to przypuszczenie, że podobnie mogą być traktowani przedsiębiorcy z regionów
o korzystnych, jak też skrajnie niekorzystnych, warunkach geotermalnyck Trudno uznać za
racjonalne przedsięwzięcie proponowane w obszarach o niskim strumieniu cieplnym - np.
północno-wschodnia Polska.

3. Rozporządzenie dotyczy generalnie małych i średnich przedsiębiorstw. Wydaje się zasadne,
aby z takiej pomocy publicznej mogły skorzystać również samorządy zlecające przygotowanie
studium możliwości pozyskiwania zasobów geotermalnych w obrębie własnych jednostek
terytorialnych.

4. Występuje niespójność miedzy paragrafami 3.1 i 4.1. W paragrafie 4 1 enumeratywnie określa
się rodzaj kosztów związanych z przedsięwzięciem, nie uwzględniając wymienionego w
paragrafie 3. l projektowania

5. Rozporządzenie nie określa trybu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy publicznej. To,
że przedsiębiorca chce podjąć skrajnie ryzykowne przedsięwzięcie, inwestując własne środki,
nie upoważnia do beztroskiego traktowania funduszy publicznych.

Przewodniczący Sekcji Krajowej Geologiczno^Yjw^c^ej


