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Zapytanie poselskie w przedmiocie inwestycji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.
A. w zbiornik gazowy w Marianowie  

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia   2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia    9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1779), a także art. 195 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. (t.j. M.P. 2020 poz. 327) 
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam zapytanie w przedmiocie inwestycji 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w zbiornik gazowy w Marianowie:

 

            Minister Środowiska decyzją z dnia 19 listopada 2018 r. (sygn. pisma: DGK-II.
4730.10.2017.AW) zatwierdził ,,Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków 
hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w związku z bezzbiornikowym 
magazynowaniem gazu w rejonie Marianowo. Etap 3”. Projekt ten objął wykonanie trzech 
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1.  

otworów badawczych, badań w otworach wiertniczych, próbnych pomiarów zatłaczania gazu 
(azot), badań geologiczno-inżynierskich, badań laboratoryjnych skał, wód złożowych i gazu, 
badań litologicznych i stratygraficznych, likwidacji otworów nieprzewidzianych do dalszego 
wykorzystania, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na 
okres trzech lat od dnia ostateczności decyzji. 

            Zrealizowanie tej decyzji pozwoliło na wybudowanie zbiornika gazu w Marianowie. 
Obiekt ten nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, co ustalono przed wydaniem 
omawianej decyzji. W pobliżu Marianowa znajdują się cztery prawne formy ochrony przyrody: 
dwa rezerwaty przyrody (,,Ozy Kiczarowskie” oraz ,,Gogolewo”), a także dwa obszary Natura 
2000 (specjalnej ochrony siedlisk Dolina Krąpieli [PLH 230005) i specjalnej ochrony ptaków 
Ostoja Ińska [PLB 320008]). Jednakże odwierty prowadzone były poza obszarami Natura 2000, 
a zastosowany do ich wykonania sprzęt nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska 
naturalnego. 

            Powyższe sprawia, iż jest to dogodny teren inwestycyjny, zaś lokalnej społeczności 
zależy na rozwoju omawianej inwestycji. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
(zwane dalej: PGNiG S.A.) – jako krajowa spółka Skarbu Państwa, podległa Ministerstwu 
Aktywów Państwowych – mogłaby wesprzeć tę lokalną inwestycję, z jednoczesnym 
wzmocnieniem krajowego rynku gazowego. Tym bardziej, że w swej strategii, PGNiG S.A. 
zawarło: ,,[…] istotne przyspieszenie rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce” ( 

 - dostęp na dzień: 04.08.20 r.). Dlatego też postuluje się  http://pgnig.pl/misja-i-strategia
rozważenie przez PGNiG S.A. potencjalnej inwestycji w zbiornik gazowy w Marianowie. 

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującym pytaniem: 

Czy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. rozważa inwestycję w zbiornik 
gazowy w Marianowie? Jeśli tak, to w jakich ramach czasowych, a jeśli nie – to dlaczego? 

 

Jarosław Rzepa

Poseł na Sejm RP
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