UCHWAŁA NR 222/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia protestu do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
zobowiązującego do zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
poz. 713 z późn. zm. ) Rada Gminy Zgorzelec

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.

uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Gminy Zgorzelec wyraża swój protest wobec treści wydanego postanowienia Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-121/21R o zobowiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej do
natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez Kopalnię Turów do czasu zakończenia
postępowania w sprawie wywołanej skargą Republiki Czeskiej. Rozstrzygnięcie omawianej treści uznaje się za
wadliwe i niesprawiedliwe, mogące wywoływać nieodwracalnie negatywne skutki w sferze społecznej,
gospodarczej oraz socjalnej wszystkich gmin Powiatu Zgorzeleckiego. Niezwłoczne zaprzestanie wydobycia
kopaliny i dostarczania jej do Elektrowni Turów spowoduje gwałtowne i niekontrolowane załamanie
gospodarki regionu, w tym negatywne skutki dla jego bezpieczenstwa energetycznego, pauperyzację
i depopulację ludności jak również negatywnie wpłynie na sytuację finansową gmin z terenu Powiatu
Zgorzeleckiego.
§ 2.
Upoważnia się Wójta Gminy Zgorzelec do podjęcia wszelkich możliwych działań leżących
w kompetencji organu gminy mających na celu wznowienie wydobycia węgla brunatnego przez kopalnię
Turów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez środki
masowego przekazu oraz publikację na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
W dniu 21 maja 2021 r. w wyniku wniosku złozonego przez stronę czeską Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wydał postanowienie w sprawie natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego
w Kopalni
Turów
na
czas
trwania
postępowania
w sprawie
C -121/21R Czechy-Polska.
Działanie to w ocenie Rady Gminy Zgorzelec zasuguje na dezaprobatę z uwagi przede wszystkim na jego
katastrofalne skutki w aspekcie gospodarczym i społecznym odczuwalne dla całego powiatu zgorzeleciego.
Kompleks Turów to kopalnia węgla odkrywkowego oraz elektrownia wykorzytująca omawianą kopalinę do
produkcji energii elektrycznej. W skali kraju produkuje on ok 8 % energii, co gwarantuje bezpieczeństwo
energetyczne całego naszego regionu. Ponadto jest to największy pracodawca w regionie zatrudniajacy ponad
5 tysięcy osób.Natychmiastowe zaprzestanie działalności jednego z podmiotów - kopalni spowoduje
konieczność zamknięcia i wygaszenia pracy elektrowni jako instalacji przemysłowej przetwarzającej
wydobywany surowiec.
Zgodnie z założeniami polityki unijnej do roku 2050 kraje zrzeszone w unii maja osiagnąć neutralnośc
klimatyczną za pomoca m.in przejścia na gospodarkę niskoemisyjna. Z uwagi na niekwestionowaną
konieczność odchodzenia od energetyki konwencjonalnej na rzecz OZE oraz rozłożenia tego procesu w czasie
teren powiatu zgorzelckiego nie został uwzględniony w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jako unijnym
planie finansowania działań gwarantującym skuteczne narzędzia i srodki mające łagodzące skutki stopniowego
wygaszania dzialalnosci wysokoemisyjnego sektora energetycznego. Region został pozbawiony mozliwosci
uzyskania wsparcia ze względu na otrzymaną w miesiącu kwietniu koncesję na wydobycie kopalin ważną do
roku 2044.
Wydanie omawianego postanowienia TSUE i koniecznośc natychmiastowego wstrzymania ekspoatacji
instalacji
energetycznej
wzbudziła
obawy
i uzasadniony
strach
mieszkanców
miasta
i gminy Bogatynia, utrzymujących się głównie z pracy w w/w podmiotach oraz wszystkich samorządów
z terenu powiatu zgorzeleckiego. Nie zgadzamy się aby takie działania mające przełożenie na gospodarkę
całego regionu zostały podjęte pospiesznie i bez wysłuchania racji obydwu stron konfliktu.
Mając na uwadze w/w okoliczności uznano, iż należy podjąć wszelkie możliwe działania leżące
w kompetencji organów gminy, których celem jest zażegnanie konfliktu oraz próba znalezienia rozwiązań
skutkujących możliwościa dalszego wydobycia węgla brunatnego przez kopalnię Turów.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 268D73AE-0E3D-4765-8C69-939EF72FC734. uchwalony

Strona 1

