
Uchwała Nr XLI/527/97

���������	��
�������

���������	��
����������������	��
�������

���������	��
�������

������������������������

������������������������������������������������

������������������������

w sprawie opinii na temat wniosku firmy Wielkopolska Energia S.A. o udzielenie 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. Z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r. 
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz, 679, Nr 107, poz. 686, nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775) w 
związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i gór���������	�
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uchwala co następuje:
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Opiniuje się pozytywnie wniosek firmy Wielkopolska Energia S.A. z siedzibą w Warszawie o 
udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na 
terenie Gminy- Miasto Szczecin pod następującymi warunkami:

1. wszelkie prace, w tym wiercenia rozpoznawcze, które w przypadku uzyskania 
pozytywnych wyników mogą stać się otworami eksploatacyjnymi będą prowadzone 
poza obszarem zainwestowania miejskiego, 

2. zabezpieczenie wszystkich horyzontów wodonośnych i zachowanie szczególnej 
ostrożności w dolinach rzecznych 

�	 nie wyraża się zgody na prowadzenie wierceń poszukiwawczych na obszarach 
najwyższej ochrony wód 



4. w pracach dotyczących projektowania i wykonywania prac geologicznych (wierceń) 
poza terenami zainwestowanymi m. Szczecina należy uwzględnić występowanie w 
obszarze gminy Szczecin zbiorników wód podziemnych o randze krajowej, w tym 
zbiornika ONO nr 124 

5. niedopuszczenie do łączenia poziomów wodonośnych i inicjowania samowypływów 
oraz zaniku wód powierzchniowych i wód ujmowanych w studniach 

6. przed przystąpieniem do wykonywania głębokich wierceń rozpoznawczo-
eksploatacyjnych należy wykonać i przedstawić dla każdego pojedynczego odwiertu 
ocenę oddziaływania na środowisko 

7. wejście z pracami poszukiwawczymi wymaga wcześniejszego uzgodnienia z 
właścicielem bądź użytkownikiem gruntu 

�	 szkody powstałe w wyniku działań muszą zostać zrekultywowane a ewentualne straty 
zrekompensowane w terminie do 6 miesięcy od zakończenia prac.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
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