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UCHWAŁA NR XXIV/698/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy odkrywki węgla brunatnego 

„Ościsłowo” na obszarze gmin Ślesin i Skulsk. 
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (t.j.: Dz. Urz. Woj. Wielk.                       

z 2013 r., poz. 431 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanawia, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie budowy odkrywki 

węgla brunatnego „Ościsłowo” na obszarze gminy Ślesin i Skulsk, które stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

 DO UCHWAŁY NR XXIV/698/16 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

Zgodnie zapisami § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego w sprawach, w których 

Sejmik nie realizuje swoich uprawnień stanowiących może wyrażać opinie, podejmować apele 

i zajmować stanowiska w formie uchwał. Wobec powyższego postanawia się, jak w § 1. 
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STANOWISKO 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie budowy odkrywki węgla brunatnego 

„Ościsłowo” na obszarze gmin Ślesin i Skulsk  

 

Mając na uwadze sytuację gospodarczą i społeczną wschodniej Wielkopolski, Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego zwraca się z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

o wydanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze pod budowę 

odkrywki węgla brunatnego ,,Ościsłowo” na terenie gminy Ślesin i gminy Skulsk w powiecie 

konińskim. 

W sprawie zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze wystąpił Burmistrz 

Miasta i Gminy Ślesin oraz Wójt Gminy Skulsk, a także PAK Kopalnia Węgla Brunatnego 

Konin S.A., która stara się o uruchomienie odkrywki „Ościsłowo” niezbędnej do przetrwania 

kopalni i zaopatrywanych przez nią elektrowni „Pątnów” i „Konin” wchodzących w skład 

Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S. A. Wnioski o zezwolenie dotyczą 217 ha 

gruntów (215 ha na terenie gminy Ślesin i 2 ha na terenie gminy Skulsk). 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego pozytywnie zaopiniował zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych, m.in. pod tereny eksploatacji kruszywa naturalnego, 

położonych w gminach Skulsk i Ślesin. 

Brak decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowi jedyną przeszkodę 

w kontynuacji procedur administracyjnych niezbędnych do uruchomienia nowej odkrywki 

obejmującej swoim zasięgiem 1600 ha, a która powinna funkcjonować najpóźniej w 2020 

roku. Jak najszybsze uzyskanie pozytywnej decyzji da szansę na zapewnienie ciągłości 

działania ZE PAK i dostaw węgla. 

W sprawie uruchomienia odkrywki „Ościsłowo” Minister Energii RP wyraził pogląd                   

o potrzebie podejmowania działań nad utrzymaniem wydobycia węgla brunatnego. 

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu udowodnili, że teren,                        

na którym prowadzona była odkrywka nie wyklucza jego późniejszego wykorzystywania               

do celów rolniczych. Na terenach zrekultywowanych można z powodzeniem uprawiać zboża, 

rzepak, słoneczniki czy kukurydzę, a plony są wyższe niż na glebach rodzimych. 

Zdaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego niekorzystna dla odkrywki 

,,Ościsłowo” decyzja zagraża funkcjonowaniu największego pracodawcy w regionie jakim 

jest ZE PAK S.A. Oznaczać to będzie likwidację tysięcy miejsc pracy, zagrożenie dla 

pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie krajowym (obecnie udział ZE 

PAK S.A. w produkcji energii stanowi ok. 7,0% w skali kraju), powiększenie już dużego 

bezrobocia we wschodniej Wielkopolsce oraz katastrofę gospodarczą regionu konińskiego. 


