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Szanowni Państwo
Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego
Popierając w całości apel stowarzyszenia „Nie dla kopalni odkrywkowej” oraz zawartych
w nim uzasadnień merytorycznych i prawnych, pragniemy dodać kilka istotnych naszym
zdaniem aspektów.
Archaiczna technologia odkrywki węgla brunatnego nie powinna być w ogóle przedmiotem
obrad Sejmiku. Bezpieczeństwo energetyczne kraju może zostać zapewnione np. poprzez
zgazowywanie węgla kamiennego oraz wykorzystanie bardzo dobrych w Polsce warunków
geotermalnych oraz dynamicznie rozwijających się innych OZE.
Nadmienić również należy, że zgodnie z Dyrektywą 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009r.
(tzw. Dyrektywa CCS), każda elektrownia o określonej mocy, która uzyska pozwolenie na
budowę po wejściu w życie Dyrektywy, powinna mieć uwzględnioną możliwość budowy
instalacji do wychwytywania i zatłaczania sprężonego CO2 do podziemnych składowisk.
Z informacji uzyskanych z prasy niemieckiej wynika, że istnieje prawdopodobieństwo
lokalizacji takiego składowiska w miejscowości Radnica, w gminie Krosno Odrzańskie.
Technologia CCS jest zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Jest jednocześnie
integralną częścią projektu nowej elektrowni. Składowanie sprężonych spalin na terenie
Polski otwiera jednocześnie proceder konieczności udostępnienia składowiska dla
podmiotów z UE – zgodnie z Dyrektywą CCS, co rzuca zupełnie inne światło na planowaną
inwestycję, którą Państwo Radni chcecie usankcjonować podejmując Uchwałę o zmianie
PZPWL.
Zgoda na pierwszy etap zamierzeń określonych inwestycji energetycznych, spowoduje
konkretne straty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Trzeba nadmienić, jak wynika
z analiz ekonomicznych np. Mc Kinley, że budowa energetycznych bloków węglowych
z instalacją CCS jest przedsięwzięciem całkowicie nieuzasadnionym ekonomicznie,
co w konsekwencji przyniesie zwiększenie opłat za energię dla całego społeczeństwa.
Kolejnym elementem przeciwnym odkrywce i jej konsekwencjom, jest zmniejszenie
zasobów wodnych, a przez to drastyczne ograniczenie produkcji rolnej i leśnej. Kolejne
szkody to całkowite wykluczenie dotychczasowej działalności gospodarczej na tych
terenach, wysiedlenia ludzi w niewiadomym kierunku, przerwanie więzi społecznych,
kulturowych, itd. Z całą stanowczością należy stwierdzić, że odkrywka węgla brunatnego
może rozpocząć proces degradacji regionu, zamiast oczekiwanych korzyści. Warto wziąć
pod uwagę, że prawdopodobnym inwestorem będzie podmiot uzależniony od kapitału
zagranicznego, zgodnie z deklaracją Ministra Skarbu o całkowitej wyprzedaży spółek
Skarbu Państwa, w tym energetycznych, do końca 2014r. Zasoby energetyczne zostaną
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przekazane w obce ręce, zyski będą transferowane do spółki matki (w regionie nie zostaną
nawet podatki), a energia może być produkowana na rynki zagraniczne.
Jesteśmy gotowi dla potrzeb uzasadnienia naszego stanowiska wykonać analizę kosztów
i korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, na podstawie której powinny
być podejmowane decyzje Rady Sejmiku o zmianach w PZPWL, zgodnie z Dyrektywą
CCS.
Województwo lubuskie powinno dać przykład Polsce w zakresie stosowania zasad
zrównoważonego rozwoju poprzez m.in. promowanie alternatywnych źródeł energii,
ochronę zasobów leśnych, rolnych, wodnych, dziedzictwa kulturowego, powietrza, do
czego mamy nadzieję, przyczynią się świadomi, postępowi i rozważni Radni Sejmiku.
Popieramy stanowisko samorządów i mieszkańców gmin zagrożonych praktycznie
likwidacją, załączając również koncepcję „Alternatywnej Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Energetyki Polskiej”, jako argumentu na istnienie szeregu rozwiązań możliwych
do realizacji w energetyce polskiej, przyjaznych ludziom i środowisku.

z wyrazami szacunku,
Zbigniew Tynenski – prezes Zarządu Centrum Zrównoważonego Rozwoju,
Wiceprzewodniczący ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”
Teresa Adamska – członek Zarządu CZR

Załączniki:
1. „Alternatywna Strategia Rozwoju Zrównoważonego Rozwoju Energetyki Polskiej”
2. Artykuł z prasy niemieckiej
Do wiadomości:
1. Członkowie Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”
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