
Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych
Ÿróde³ energii na terenach nieprzemys³owych województwa œl¹skiego —

uwarunkowania prawne i bariery rozwoju
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Z perspektywy dzisiejszego inwestora g³ówn¹ barier¹
rozwoju geotermii i zaplecza rekreacyjno-hotelarskiego
jest bariera ekonomiczna — koszt odwiertu. Niedu¿ych
samorz¹dów nie staæ na drogie inwestycje, czêsto przekra-
czaj¹ce ich roczny bud¿et. Potrzebne jest wsparcie i zaan-
ga¿owanie Skarbu Pañstwa oraz województwa.

Dotychczasowe doœwiadczenia Austrii, S³owacji i Pol-
ski w zakresie wykorzystania wód termalnych pokazuj¹, ¿e
inwestycje geotermalne powsta³y, poniewa¿ by³a ju¿ w mia-
rê udokumentowana wiedza o parametrach geologicznych
lub istnia³ ju¿ wczeœniej wykonany odwiert. Jeœli analizuje
siê konkretne rozwi¹zania, widaæ, ¿e w warunkach pol-
skich jest to podstawowa bariera do pokonania.

Zwykle w Polsce brak jest mo¿liwoœci finansowania
kosztów odwiertów ze œrodków publicznych. Powodem jest
wysoki poziom ryzyka nietrafienia na zasoby o zak³adanych
parametrach. Mimo bardzo dobrego rozpoznania lokalnych
warunków geologicznych takie ryzyko (w znaczeniu nieuzy-
skania zadowalaj¹cych parametrów) szacuje siê na 20%.

W aktualnej sytuacji mo¿na rozwa¿yæ nastêpuj¹ce sce-
nariusze finansowania odwiertów:

� Wykorzystanie istniej¹cych odwiertów po³o¿onych
w pobli¿u dzia³ek przeznaczonych pod realizacjê zamie-
rzonych us³ug.

Mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cych odwiertów
wymaga wykupienia informacji geologicznej (1–10% kosztów
odwiertu). W przypadku odwiertów wykonanych w latach
70. lub 80. XX w., a takich jest wiêkszoœæ, nale¿y uwzglêdniæ
ewentualne koszty dzia³añ zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ ujêcia,
które mog¹ wynosiæ kilkadziesi¹t procent kosztów nowego
odwiertu. W konsekwencji nie zawsze jest op³acalne wykorzy-
stanie istniej¹cych odwiertów, a czasem pe³ni¹ one jedynie
funkcjê Ÿród³a informacji geologicznej o danym obszarze.

� Finansowanie kosztów odwiertów z wykorzystaniem
œrodków bêd¹cych w dyspozycji ministra œrodowiska.

Minister œrodowiska wykonuje statutowe zadania
w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju. W tym
celu prowadzone s¹ tzw. wiercenia badawcze (z wykorzysta-

niem œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej). Realizacja odwiertów badawczych
nie jest obci¹¿ona ryzykiem „nietrafienia”, poniewa¿ w takich
przypadkach celem jest zebranie obiektywnych informacji
o budowie geologicznej, niekoniecznie pozytywnych pod
wzglêdem mo¿liwoœci uzyskania du¿ej wydajnoœci ujêcia
wód podziemnych. Odwierty badawcze mog¹ byæ wyko-
rzystywane jako eksploatacyjne.

� Finansowanie kosztów odwiertów z wykorzystaniem
œrodków z bud¿etu województwa.

Województwo mo¿e wspieraæ rozwój us³ug geotermal-
nych, ale bez bezpoœredniego zaanga¿owania (szczególnie
finansowego) w dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z powodu zbyt
du¿ego ryzyka nietrafionego odwiertu mo¿liwoœci finanso-
wania inwestycji w³aœciwie nie ma.

Województwo œl¹skie jednak aktywnie dzia³a na rzecz
geotermii w ramach Programu wykorzystania odnawial-
nych Ÿróde³ energii na obszarach nieprzemys³owych woje-
wództwa œl¹skiego. Do tej pory uda³o siê:

� nawi¹zaæ wspó³pracê z zainteresowanymi gminami
z województwa œl¹skiego;

� wykonaæ opracowanie: Uwarunkowania prawno-
-ekonomiczne oraz za³o¿enia organizacyjne dla programu
wykorzystania energii geotermalnej w wybranych obsza-
rach województwa œl¹skiego;

� wykonaæ raport: Program wykorzystania wód podziem-
nych, w szczególnoœci termalnych i leczniczych, w wybranych
obszarach województwa œl¹skiego, który jest podstaw¹ do opra-
cowania koncepcji finansowania odwiertów geotermalnych.

Program wykorzystania wód… opracowa³ Zak³ad Gospo-
darki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie. Dokument zawiera opis warunków geo-
logicznych, w³aœciwoœci wód podziemnych i istniej¹cych
odwiertów w województwie œl¹skim. Okreœla optymalne
kierunki wykorzystania dostêpnych zasobów wód podziem-
nych, koncepcje realizacji potencjalnych przedsiêwziêæ oraz
szacunkowe koszty eksploatacji.

Obecnie najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest lobbowanie u g³ówne-
go geologa kraju na rzecz sfinansowania odwiertów badaw-
czych na terenie województwa. Rola samorz¹du wojewódz-
twa winna byæ rozpatrywana w kategoriach organizacji
wspieraj¹cej. Form¹ wsparcia jest wspó³udzia³ w pozyski-
waniu inwestorów przez promocjê przedsiêwziêæ wyko-
rzystuj¹cych wody termalne w konkretnych gminach.

Historia powstania geotermalnego kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego

w Bukowinie Tatrzañskiej
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Historia powstania k¹pielisk termalnych w Bukowinie
Tatrzañskiej ³¹czy siê nierozerwalnie z wykonaniem g³êbo-
kiego otworu geotermalnego w rejonie Wysokiego Wierchu

w Bukowinie Tatrzañskiej. W 1987 r. zespó³ pracowników
Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej,
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz

649

Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 8, 2009

1Wydzia³ Gospodarki, Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Œl¹skiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; tadamski@sile-
sia-region.pl


