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Oświadczenie Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"
w sprawie: uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej planów
eksploatacji złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce
Koalicja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" z szacunkiem i uznaniem przyjmuje podjętą 25 stycznia
br. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałę Nr XIV/405/16 dotyczącą stanowiska
w sprawie eksploatacji węgla brunatnego w tzw. Rowie Poznańskim i południowo-zachodniej
Wielkopolsce.
Radni Sejmiku, w trosce o zapewnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju regionu opartego
na wykorzystaniu nowych technologii i poszanowaniu tradycji,
w stanowczych
lecz
dostosowanych w tonie i treści do powagi sytuacji słowach, wyrazili swoje głębokie
zaniepokojenie informacjami o planach eksploatacji złóż węgla brunatnego w obszarze wybitnej
kultury rolnej jakim jest Wielkopolska.
Podjęcie działań związanych z wprowadzeniem i egzekwowaniem zasad ochrony strategicznych
złóż węgla brunatnego oraz ich eksploatacją metodą odkrywkową – jak piszą w uchwale radni
sejmiku - wywoła szereg nieodwracalnych zmian w wymiarze społecznym, gospodarczym,
przestrzennym i środowiskowym i to w regionie, który wyróżnia się wybitnie rolniczym
charakterem, najwyższą kulturą rolną i wielopokoleniową tradycją dobrego gospodarowania.
Dlatego Radni Sejmiku podzielają, podobnie jak członkowie Koalicji „RT-ON”, stanowisko
samorządów lokalnych zagrożonych gmin dotyczące dezaprobaty wobec zamiarów
powierzchniowej eksploatacji złóż węgla brunatnego.
Koalicja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" w pełni popiera zarówno diagnozę sytuacji jak i wnioski
przedstawione w uchwale Sejmiku.
Trudno nie zgodzić z wielkopolskimi samorządowcami, sami przestrzegamy przed tym od
wielu lat, że konsekwencją eksploatacji węgla brunatnego nie tylko w Wielkopolsce ale w
każdym innym regionie naszego kraju są m.in.:


likwidacja położonych w granicach złóż węgla brunatnego dziesiątek miejscowości oraz
konieczność przesiedlenia wielu tysięcy mieszkańców,

 nieodwracalna i całkowita utrata wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
likwidacja tysięcy podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych,




zmiana warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych,
utrata walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,



zakłócenie funkcjonowania poszczególnych jednostek administracyjnych a także zmiana
często unikatowych walorów krajobrazowych i kulturowych.

Koalicja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE" podobnie jak Radni Sejmiku uważa, iż z diagnozowane i
potwierdzone naukowo przez wybitnych ekspertów skutki eksploatacji złóż węgla brunatnego
wskazują, że działalność wydobywcza powoduje nieodwracalną transformację struktury
funkcjonalno-przestrzennej a także przyczynia się do szeregu niekorzystnych, zmian w
uwarunkowaniach rozwoju całych regionów.
Działalność wydobywcza, związana jest zazwyczaj z budową nowych wielkoskalowych
elektrowni węglowych, których funkcjonowanie przysparza kolejnych uciążliwości dla zdrowia
mieszkańców i środowiska, powoduje wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej setek hektarów gleb
wysokiej jakości.
Kluczowe z punktu widzenia lokalnych społeczności jest to, że już tylko samo
wprowadzenie proponowanych przez władze centralne zasad ochrony złóż kopalin
wywoła szereg ograniczeń oraz zmian w rozwoju gmin i to co najbardziej szokujące, na
wiele lat przed rzeczywistym rozpoczęciem ewentualnej eksploatacji !

Dołączamy zatem do apelu Radnych Sejmiku do parlamentarzystów, Ministra Energii oraz
Ministra Środowiska polskiego rządu, o wdrożenie skutecznych działań zapobiegających
procedurom administracyjnym zmierzających do podjęcia eksploatacji węgla brunatnego
zarówno w Wielkopolsce, do czego wzywają Radni Sejmiku, jak też w Lubuskim, Dolnośląskim,
Łódzkim, Kujawsko - Pomorskim i innych regionach Polski zagrożonych przeobrażeniem ich
w zagłębia górniczo-energetyczne.
By wydobycie węgla brunatnego nie stało się faktem potrzebna jest dobra wola nie tylko
samorządów, społeczności lokalnych czy organizacji pozarządowych ale systemowa zmiana
priorytetów rozwoju polskiej energetyki - nadmiernie dotąd uzależnionej od paliw kopalnych.
Zabiegamy o to, jako Koalicja przeciwników budowy nowych kopalni odkrywkowych od chwili
powołania, pokazując powszechne w Europie alternatywy rozwojowe dla gmin - bez przymusu
budowy odkrywek węgla brunatnego.
Interesem narodowym każdego kraju jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w
oparciu przede wszystkim o własne zasoby, to fakt poza dyskusją, ale dodajmy - muszą to być
zasoby odnawialne ! Potencjał ich rozwoju mamy tak samo nieograniczony jak nasi sąsiedzi.
Nie skazujmy całych regionów i społeczności lokalnych na życie w poczuciu zagrożenia, że
któregoś dnia nieodpowiedzialną decyzją władz będą musieli opuścić swoje domy tylko
dlatego, że nasz kraj nadal stawia na brudne, archaiczne technologie węglowe bez oglądania się
na szkody społeczne i środowiskowe oraz możliwości jakie daje dziś postęp technologiczny.
Liczymy, że mądre i siłą rzeczy wyważone stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
będzie dobrym przykładem dla innych samorządów każdego szczebla, by poprzez podobne
inicjatywy pomóc przeprowadzić w Polsce, choć spóźnioną to jednak konieczną, transformację
energetyczną.
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