
Cel konsultacji społecznych
–  w jakim celu 

miałbym/miałabym 
brać w nich udział?

Bogatynia, 06.02.2019



Planowane poszerzenie odkrywki Turów będzie 
wywierać wpływ na życie mieszkańców gminy 
Bogatynia oraz gmin i powiatów sąsiadujących 

przez najbliższe dziesięciolecia.

Sama eksplotacja węgla brunatnego ma trwać do 
2044 roku, a potem przez dziesiątki lat stabilizować 

się jeszcze będą stosunki wodne.

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



Udział społeczeństwa, czyli 
zainteresowanych obywateli ma 
na celu zagwarantować, że nie 

zostaną przeoczone żadne 
istotne z ich punktu widzenia 

kwestie.

 

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



 Dla jednych może to być hałas 
generowany przez kopalnię w czasie 

pracy, dla innych przejazd 
ciężarówek z oraz do kopalni, a dla 
jeszcze innych uzależnienie gminy 

od jednej firmy.
 

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl
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Mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego oraz 
gmin położonych w dół Nysy Łużyckiej 
mogą np. chcieć ustalić w jaki sposób 

metale ciężkie takie jak rtęć, które wraz z 
wodami odwodnieniowymi trafiają do 

rzeki będą wpływały na jakość wody w 
rzece w najbliższych latach. 

Tematem mogą też być 
zainteresowani wędkarze. 



Inne osoby chcą być może przyjrzeć się 
w jaki sposób firma zarządzająca 

odkrywką Turów zamierza reagować, 
gdyby doszło do wyjątkowo 

intensywnych długotrwałych opadów, 
które doprowadziłyby do zalania kopalni 

(opady plus znaczny wzrost poziomu 
wód w rzekach)

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl
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Osoby prowadzące działalność rolniczą 
lub agroturystykę będą chciałby 

wiedzieć w jaki sposób postępujące 
wydobycie węgla brunatnego z odkrywki 

Turów wpłynie na stawy, oczka wodne 
oraz wody podziemne

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl
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Leśnicy lub myśliwi mogą chcieć ustalić 
jakie połacie lasu bezpośrednio oraz 

pośrednio zostaną przekształcone przez 
działalność odkrywki. 

Przyrodnicy – czy zabezpieczone 
zostaną szczególnie cenne gatunki 

zwierząt oraz siedliska cenne 
przyrodniczo

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



Lista potencjalnych tematów jest dużo 
dłuższa...

Część z tematów będziemy w stanie 
omówić podczas dzisiejszego spotkania, 
część wymaga specjalistycznej wiedzy z 

dziedzin innych niż, te które 
reprezentują obecni na sali eksperci.        
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Spotkanie będzie nagrywane przez ekipę 
TV Bogatynia, tak aby osoby, które nie 

zdecydowały się na udział w dzisiejszym 
spotkaniu lub nie mogły w nim wziąć 

udziału także mogli skorzystać z wiedzy 
ekspertów, którzy przyjechali na 

spotkanie z całej Polski.

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



Jeżeli ktoś chce zadać pytania, ale nie 
chce być nagrywany/nagrywana proszę 

o podejście z pytaniem do jednego z 
ekspertów na przerwie lub o 

podniesienie go podczas dyskusji, która 
nie będzie nagrywana. 

http://rozwojtak-odkrywkinie.pl



 



Dziękuję za uwagę!

Kuba Gogolewski
Koordynator projektów 
Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE
k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl
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