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Problemy środowiskowe 
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Problemy środowiskowe 

Główne fazy rozwoju GeoDH powodujące presje środowiskowe:  

Stosowanie środków ograniczających oraz monitorowanie, wraz z  odpowiednimi procedurami 
zarządzanie środowiskowego mogą ograniczyć większość zidentyfikowanych oddziaływań.  



Problemy środowiskowe 

Możliwe oddziaływania na środowisko występujące podczas projektu ciepłownictwa 
sieciowego: 

1. Oddziaływania na 

     powierzchnię:           flory, fauny, gleby, wód powierzchniowych, historyczne 
            i artystyczne dziedzictwo kulturowe 

2. Efekty fizyczne:            ograniczenie wydajności ciepłych, gorących źródeł, efekty 
   wizualne krajobrazu w obszarach          
             zurbanizowanym 
 

3. Hałas 

4. Skażenie termiczne:      wypływ ciepłej/gorącej wody na powierzchnię 

5. Skażenie chemiczne:    usuwanie lub przypadkowe uwolnienie nieprzetworzonej 
             wody geotermalnej lub niebezpiecznych chemikaliów, 
                             odgazowanie cieczy, składowanie  i utylizacja śmieci 

6. Ochrona:            ochrona ekologiczna 



Akceptacja społeczna 

       Definicja: 

 

       “Akceptowalność społeczna jest osiągnięta, jeżeli działania w ramach projektu  
nie prowadzą do drastycznych zmian dotychczasowych warunków w danym miejscu,  
a także jeśli sektory, na które wywiera on wpływ dostrzegają pewne zalety płynące  
z projektu” (de Jesus, 1995) 

 



 
Akceptacja społeczna 



Typ interesariusza Dlaczego są przeciwni projektowi 
GeoDH 

Kontrargument 

Politycy 
Władze lokalne 

- Zrównoważony rozwój ich 
miasta nie jest priorytetem 

- Historycznie przekonani do paliw 
kopalnych 

- Obawa przed brakiem re-elekcji 

- Cena energii 
 

Sąsiadujące 
Wspólnoty 

- Zachowania jakości życia (przed 
zakłóceniami ruchu, hałasu, 
aspekty środowiskowe, ...) 

- Specjalne działania  
i kampanie 
informacyjne 
 

Grupy nacisków 
środowiskowych 

- Energia geotermalna nie jest 
postrzegana jako energia 
odnawialna 

- Sprzeczne opinie w różnych 
krajach co do gazu z łupków 

- Specjalne działania  
i bardziej techniczne 
kampanie 
informacyjne 

Akceptacja społeczna: spojrzenie wielu interesariuszy  
 



Działania podejmowane w celu zdobycia akceptacji społecznej 

      Działania PR oraz kampania informacyjna na etapie planowania zamierzonego 
projektu:   
 

•  Kontakt z administracją publiczną na danym obszarze, nie tylko w celu zapewnienia  
im informacji na temat celów projektu, ale również w celu poznania nastawienia 
ludzi wobec nowej inicjatywy; 

 

•   Przygotowanie opinii publicznej przez jasną i terminową kampanię informacyjną na 
temat czasu trwania prac, potencjalnych skutków budowy i korzyści w fazie 
działania;  

 

•   Prezentacja dla władz regionalnych, administracji publicznej oraz najważniejszych 
podmiotów na danym obszarze broszury określającej cele projektu, środki ochrony 
środowiska w programie oraz korzyści społeczne, które powinny być efektem 
projektu. 

 

 

 



  Działania PR oraz kampania informacyjna na etapie planowania zamierzonego 
projektu: 
 

•   Okresowe rozpowszechnianie informacji w sprawie działań już zrealizowanych  
 w programie poprzez spotkania z lokalnymi zarządcami, za pośrednictwem 
mediów 

 

•    Promocja projektu – związane z projektem spotkania naukowe 
 

• Zwiedzanie z przewodnikiem strefy odwiertów i instalacji dla uczniów, studentów 
oraz innych zainteresowanych osób 

Działania podejmowane w celu zdobycia akceptacji społecznej 

Wizyta w ECOGI podczas wiercenia (AFPG) 



  Działania PR oraz kampania informacyjna na etapie planowania zamierzonego 
projetku: 

 

• Centrum pomocy firmy w celu informowania mieszkańców o możliwych 
utrudnieniach, jakie prace budowlane będą stanowiły dla społeczności, 

 

• Zorganizowanie na obszarze pracy „zakładu demonstracyjnego" wyposażonego  
w postery, modele, zdjęcia oraz ulotki dot. projektu, 

 

• Zachęcanie do realizacji planów rozwoju terytorialnego i nowych inicjatyw 
gospodarczych i społecznych, które mogą mieć pozytywnie oddziaływać na 
osiągnięcie celów projektu 

 

Działania podejmowane w celu zdobycia akceptacji społecznej 



Działania podejmowane w celu zdobycia akceptacji społecznej 

Przykład komunikacji ze społeczeństwem opracowany przez Cofely RESEAUX  
w trakcie realizacji projektu ciepłowniczego Argeo zlokalizowanego w miastach Arcueil 
i Gentilly 

   Obszar dedykowany 
 
-  Około 1200 gości w ciągu 3 miesięcy 
 

-  Wśród zwiedzających potencjalni klienci, 
władze lokalne, okoliczni mieszkańcy, studenci, 
dziennikarze, specjaliści, członkowie róznych 
instytucji, partnerzy … 

ARGéO (COFELY) 



Działania podejmowane w celu zdobycia akceptacji społecznej 

Przykład komunikacji opracowany przez Cofely RESEAUX w trakcie realizacji projektu 
ciepłowniczego Argeo zlokalizowanego w miastach Arcueil i Gentilly 
 

 
Strona internetowa: http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/  
 
Broszura 
 
4 newsletter’y do wiadomości lokalnych mieszkańców 
 
Specjalny numer telefonu oraz adres e-mailowy 

http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/
http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/
http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/
http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/
http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/


Akceptacja społeczna: kluczowa rola mediów 
 

• Ważne jest aby przewidzieć możliwe relacje 
mediów jeszcze przed rozpoczęciem projektu 

• Ich zdolność do rozpowszechniania 
niekorzystnych haseł jest bardzo wysoka, 
wykorzystując silne słownictwo: «nieufność 
obywateli», «trzęsienie ziemi», «koszmar  
z ciężarówkami zaczyna się»… 

• I utrzymywać przyjazne stosunki z nimi podczas 
wszystkich faz realizacji projektu geotermalnej 
sieci c.o. (geoDH) 



• Utrzymywać przyjazne stosunki z 
nimi podczas całej realizacji 
GeoDH: 

Zapoznać się z 
infrastrukturą geoDH 

Uspokoić lokalnych 
mieszkańców 

Akceptacja społeczna: kluczowa rola mediów 



Akceptacja społeczna:  
 

Żart oparty o frazę «n’inshister pas». W języku francuskim « insister » znaczy 
kontynuować, natomiast łupek to «schiste». Pełne znaczenie sentencji to «nie nalegaj 
na gaz łupkowy». 
 
Uwaga: eksploracja i eksploatacja gazu łupkowego nie powinna być przedstawiana jako zagrożenie dla energii 
geotermalnej – np. w Polsce gaz łupkowy jest strategiczną szansą na ograniczenie zależności od 
importowanego gazu i możliwe jest połączenie obu rodzajów działań. (BK) 


