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Pan
Waldemar Lutkowski
Przewodniczący 
Związku Zawodowego Pracowników 
Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów 
(z prośbą o poinformowanie pozostałych 

Sygnatariuszy)

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w nawiązaniu do pisma z dnia 7 lipca 2020 r., przekazanego za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia odkrywki Złoczew, uprzejmie informuję, 

iż Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. 

z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z wyjaśnień przedłożonych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. wynika, iż wszelkie 

decyzje dotyczące działalności poszczególnych aktywów PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. uzależnione są w dużej mierze od otoczenia regulacyjnego w kraju oraz Unii 

Europejskiej. Kształt prowadzonej działalności wydobywczo-wytwórczej PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. określi strategia Grupy PGE, której publikacja zaplanowana została na jesień br.

Odnosząc się do kwestii uruchomienia odkrywki Spółka wyjaśniła, że prowadzi działania 

zmierzające do uzyskania koncesji na wydobycie węgla ze złoża Złoczew od 2007 r. Uzyskanie koncesji 

pierwotnie planowane było na trzeci kwartał 2018 r., jednak z uwagi na skomplikowany charakter 

sprawy, termin wydania decyzji uległ wydłużeniu.

Sprawa koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew procedowana jest przez tak 

długi okres czasu z uwagi na odwołania składane w postępowaniach administracyjnych przez 

uprawnione strony. W kwietniu 2018 r. do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożyły Fundacja Greenpeace Polska oraz 

Fundacja Client Earth „Prawnicy dla Ziemi".

O skomplikowanym przebiegu sprawy świadczą kolejne dwie skargi kasacyjne złożone w 

sprawach powiązanych, dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie studium 

uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoczew oraz uchwały Rady 

Miejskiej w Ostrówku. Druga została złożona 17 lutego 2020 r. przez przedstawiciela Stowarzyszenia 

„Nie dla Odkrywki Złoczew" w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostrówek.
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Samo uzyskanie koncesji nie oznacza jednak rozpoczęcia inwestycji. Podjęcie finalnej decyzji 

inwestycyjnej możliwe będzie po przeprowadzeniu pełnej analizy projektu Złoczew, przy uwzględnieniu 

aspektów społecznych, potencjalnych korzyści ekonomicznych i strat oraz z perspektywy 

bezpieczeństwa i stabilności energetycznej Polski.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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