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A b s t r a c t. In Poland, the activity of entities using the environment, including entities conducting shale gas explo-
ration, is subject to the control of the Inspection of Environmental Protection. The Inspection bodies ensure super-
vision over the geological operations and their impact on the environment already at an early stage, when the first
preparatory and organisational work is executed. In order to harmonise control principles, the Chief Inspectorate
for Environmental Protection has developed "Guidelines for control of concession holders conducting activities
consisting in shale gas exploration and extraction by the Inspection of Environmental Protection". The former
experience from the control within this scope show proper preparation of the concession holders to the process of

exploration and examination in line with the conditions set out in the concessions. Moreover, no cases of serious damage have been
found, and no offences against the environment related directly to the exploration process have been identified.
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KOMPETENCJE I DOŒWIADCZENIA
INSPEKCJI OCHRONY ŒRODOWISKA

W ZAKRESIE KONTROLI DZIA£ALNOŒCI
FIRM POSZUKIWAWCZYCH W POLSCE

Inspekcja Ochrony Œrodowiska (IOŒ) zosta³a powo³ana
do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie œrodowi-
ska oraz badania i oceny stanu œrodowiska. W obecnym
kszta³cie organizacyjnym dzia³a na mocy ustawy z dnia 20
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Œrodowiska (Dz.U. z
2007 r. Nr 44, poz. 287 z póŸn. zm). Organami IOŒ s¹
G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska oraz wojewódzcy
inspektorzy ochrony œrodowiska, jako organy rz¹dowej
administracji zespolonej w województwie. Dzia³aj¹c
wed³ug œciœle okreœlonych procedur, wojewódzcy inspek-
torzy ochrony œrodowiska prowadz¹ kontrole przedsiêbior-
ców z ró¿nych sektorów gospodarki, w tym m.in. pod-
miotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie poszukiwa-
nia i rozpoznawania z³ó¿ gazu z ³upków. Zakres uprawnieñ
i zadañ inspektorów okreœla art. 2 w/w ustawy. Nale¿¹ do
nich m.in.:

– kontrola podmiotów korzystaj¹cych ze œrodowiska w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo
ochrony œrodowiska” (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póŸn.
zm.) w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie œro-
dowiska oraz decyzji ustalaj¹cych warunki korzystania ze
œrodowiska oraz przestrzegania zakresu, czêstotliwoœci i
sposobu prowadzenia pomiarów wielkoœci emisji i jej
wp³ywu na stan œrodowiska;

– wykonywanie pomiarów wielkoœci emisji oraz pozio-
mu substancji lub energii wystêpuj¹cych w œrodowisku;

– w przypadkach stwierdzenia nieprawid³owoœci pro-
wadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do ich usuniêcia;

– podejmowanie decyzji wstrzymuj¹cych dzia³alnoœæ
prowadzon¹ z naruszeniem wymagañ zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze œro-
dowiska;

– przeciwdzia³anie powa¿nym awariom oraz sprawo-
wanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;

– wykonywanie zadañ okreœlonych w ustawie z dnia 10
lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 138 z póŸn. zm.);

– wykonywanie zadañ z zakresu ustawy z dnia 25 lute-
go 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322 z póŸn. zm.) i rozporz¹dze-
nia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzie-
lania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w zakresie che-
mikaliów (REACH).

W celu ujednolicenia zasad kontroli przestrzegania
wymagañ w zakresie ochrony œrodowiska przez pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z poszukiwaniem, rozpo-
znawaniem i wydobywaniem gazu z ³upków, w GIOŒ
opracowane zosta³y ,,Wytyczne do przeprowadzenia
przez Inspekcjê Ochrony Œrodowiska kontroli konce-
sjonariuszy, prowadz¹cych dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na
poszukiwaniu i wydobywaniu gazu ³upkowego”. Zgod-
nie z zaleceniem G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowi-
ska w/w zasady maj¹ byæ stosowane przez inspektorów
IOŒ w ramach prowadzonych czynnoœci kontrolnych.
Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje aspekty œrodowi-
skowe zwi¹zane z prowadzeniem prac poszukiwawczych
oraz wydobywczych, a tak¿e fazê po zakoñczeniu eksplo-
atacji, w szczególnoœci:

– pobór wód,
– odprowadzanie œcieków,
– emisje do powietrza,
– wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
– wp³yw na klimat akustyczny,
– postêpowanie z substancjami i ich mieszaninami.
Najwa¿niejszym celem kontroli jest ocena wp³ywu

instalacji lub zak³adu na œrodowisko, skutecznoœci roz-
wi¹zañ zabezpieczaj¹cych œrodowisko oraz rzetelnoœci
operatora instalacji.

Aktywnoœæ koncesjonariuszy poszukuj¹cych gazu z
³upków odnotowano dotychczas g³ównie w pasie ci¹gn¹cym
si¹ od œrodkowej czêœci Pomorza do Lubelszczyzny. Naj-
wiêcej kontroli WIOŒ przeprowadzi³y w województwach:
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mazowieckim, lubelskim, pomorskim, warmiñsko-mazur-
skim oraz kujawsko-pomorskim, w których prace poszuki-
wawcze s¹ najbardziej zaawansowane. Wed³ug stanu na
koniec stycznia 2013 r. przeprowadzono ³¹cznie 19 kontroli
koncesjonariuszy i innych podmiotów powi¹zanych, np.
zajmuj¹cych siê zagospodarowaniem odpadów; przepro-
wadzono tak¿e szereg wizyt lokalnych.

Wiêkszoœæ kontroli nie wykaza³a naruszeñ przepisów o
ochronie œrodowiska. Sporadyczne przypadki niepra-
wid³owoœci dotyczy³y m.in.: niepe³nego uregulowania sta-
nu formalno-prawnego i nie zawsze by³y bezpoœrednio
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci górniczej. Przyk³ady
nieprawid³owoœci:

– nieselektywna zbiórka odpadów tworzyw sztucznych
i drewna powstaj¹cych na terenie wiertni oraz magazyno-
wanie odpadów niebezpiecznych z naruszeniem pozwole-
nia na wytwarzanie odpadów (wydano stosowne zarz¹dze-
nia zobowi¹zuj¹ce spó³kê do usuniêcia nieprawid³owoœci);

– pobór wody z ujêcia g³êbinowego bez wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
(pozwolenie uzyskano dopiero po zakoñczeniu prac,
wobec czego kontrolowany wniós³ na konto marsza³ka
województwa stosown¹ op³atê podwy¿szon¹);

– b³êdna klasyfikacja odpadów powsta³ych w wyniku
prowadzenia odzysku p³uczek i innych odpadów wiertni-
czych;

– wyciek niewielkich iloœci oleju silnikowego do grun-
tu w wyniku awarii urz¹dzeñ (ziemia zosta³a zasypana sor-
bentem i zebrana do g³êbokoœci wskazuj¹cej na zanieczysz-
czenie);

– zbieranie odpadów pochodz¹cych z prac poszuki-
wawczych gazu z ³upków bez wymaganego zezwolenia.

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Œrodowiska
podejmuj¹ dzia³ania we wszystkich przypadkach po otrzy-
maniu sygna³ów o zdarzeniach powstaj¹cych zarówno w
toku prac na wiertniach, jak i w transporcie substancji che-
micznych wykorzystywanych w tych pracach, czy te¿ o
niezgodnym z przepisami postêpowaniu z urobkiem wiert-
niczym lub niew³aœciwym b¹dŸ nielegalnym zagospodaro-
waniu odpadów. Przedstawiciele WIOŒ uczestnicz¹ w
spotkaniach informacyjnych organizowanych w rejonach
poszukiwañ niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu, potwier-
dzaj¹c swoj¹ obecnoœci¹ gotowoœæ nadzoru nad pracami
geologicznymi i ich wp³ywem na œrodowisko, ju¿ od wcze-
snego etapu prac przygotowawczych i organizacyjnych.
Brali oni tak¿e czynny udzia³ w badaniach stanu œrodowi-
ska i wód podziemnych przed, w trakcie i po zakoñczeniu
pierwszego w Polsce pe³noskalowego zabiegu szczelino-
wania hydraulicznego, przeprowadzonego na otworze
£ebieñ LE-2H w województwie pomorskim.

UPRAWNIENIA IOŒ DO SANKCJONOWANIA
DZIA£ALNOŒCI ZWI¥ZANEJ

Z POSZUKIWANIAMI Z£Ó¯ GAZU Z £UPKÓW

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Œrodowiska, którzy
w wyniku kontroli przestrzegania przepisów o ochronie
œrodowiska, w tym zgodnoœci prowadzonej dzia³alnoœci z

warunkami okreœlonymi w pozwoleniach, stwierdz¹ naru-
szenia lub niezgodnoœci wynik³e w toku prac poszukiwaw-
czych lub wydobywczych gazu z ³upków, maj¹ mo¿liwoœæ
zastosowania poni¿ej opisanych rodzajów sankcji.

Na etapie procesu inwestycyjnego, tj. rozpoczêcia
planowania projektu do osi¹gniêcia planowanej zdolnoœci
eksploatacyjnej – w przypadku stwierdzenia w czasie kon-
troli, ¿e nowo zbudowany lub przebudowany obiekt
budowlany, zespó³ obiektów lub instalacji realizowanych
jako przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko, nie spe³nia wymagañ ochrony œrodowiska,
WIOŒ wydaje decyzjê wstrzymuj¹c¹ oddanie do u¿ytko-
wania w trybie art. 365 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. „Prawo ochrony œrodowiska”, zwanej dalej
ustaw¹ Poœ.

Na etapie eksploatacji – w przypadku stwierdzenia
nieprawid³owoœci w oparciu o ustalenia kontroli, w³aœciwy
miejscowo WIOŒ mo¿e odpowiednio:

1. Wydaæ zarz¹dzenie pokontrolne i wyznaczyæ
terminy na usuniêcie naruszeñ;

2. Skierowaæ wniosek o wszczêcie postêpowa-
nia administracyjnego do organu w³aœciwego;

3. Na³o¿yæ grzywnê w drodze mandatu karnego
zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem w tym zakre-
sie;

4. Skierowaæ, do w³aœciwego s¹du, wniosek o
ukaranie sprawcy zanieczyszczenia (zamiennie z manda-
tem karnym);

5. W przypadku spowodowania powa¿nej awarii
(zdarzenie z udzia³em substancji niebezpiecznych) WIOŒ
mo¿e wydaæ decyzjê zobowi¹zuj¹c¹ sprawcê do przepro-
wadzania w³aœciwych badañ dotycz¹cych przyczyn, prze-
biegu i skutków awarii oraz wydaæ zakazy lub ograniczenia
w korzystaniu ze œrodowiska (art. 247 ustawy Poœ);

6. Wymierzyæ kary pieniê¿ne;
7. Skierowaæ wniosek do prokuratury – w przy-

padku stwierdzenia naruszeñ wyczerpuj¹cych znamiona
przestêpstwa okreœlonego w ustawie Kodeks Karny, Roz-
dziale XXII ,,Przestêpstwa przeciwko œrodowisku".

8. Wydaæ, w trybie art. 367 ustawy Poœ, decyzjê
wstrzymuj¹c¹ u¿ytkowanie instalacji w okreœlonych pra-
wem przypadkach (eksploatacja instalacji bez wymagane-
go pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,
naruszanie warunków decyzji okreœlaj¹cej wymagania
dotycz¹ce funkcjonowania instalacji wymagaj¹cej
zg³oszenia, niezg³oszenie instalacji lub eksploatacja insta-
lacji niezgodnie ze zg³oszeniem).

Decyzjê wstrzymuj¹c¹ u¿ytkowanie WIOŒ wydaje
tak¿e w przypadku, gdy w ci¹gu 5 lat od oddania do u¿yt-
kowania inwestycji zostanie ujawnione, ¿e nie zosta³y
spe³nione wymagania ochrony œrodowiska (art. 365 ust. 2
pkt 3 ustawy Poœ).

W przypadku istotnych naruszeñ wymagañ ochrony
œrodowiska WIOŒ wydaje decyzjê wstrzymuj¹c¹
dzia³alnoœæ, powoduj¹c¹ pogorszenie stanu œrodowiska w
znacznych rozmiarach lub zagra¿aj¹c¹ ¿yciu lub zdrowiu
ludzi (w trybie art. 364 ustawy Poœ).
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