
UCHWAŁA NR XLI/972/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego eksploatacji złoża węgla brunatnego „Ościsłowo”.

Na podstawie Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (t.j.: Dz. Urz. Woj. 
Wielk.z 2013 r., poz. 431 z poźń. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczące eksploatacji złoża 
węgla brunatnego „Ościsłowo”, 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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Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
dotyczącego eksploatacji złoża węgla brunatnego „Ościsłowo”

Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w trosce o dobro gospodarczo-społeczne regionu 
konińskiego wnosi o podjęcie wszelkich działań zmierzających do efektywnego wykorzystania złoża 
węgla brunatnego „Ościsłowo”.

Zasoby węgla brunatnego złoża „Ościsłowo” szacuje się na około 40 mln ton co umożliwi 
dalsze działanie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., której zasoby eksploatacyjne 
wystarczą jeszcze na około 10 lat.

Umożliwienie eksploatacji złoża węgla brunatnego „Ościsłowo” wpłynie również na 
kontynuację funkcjonowania Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jak i wielu spółek
i przedsiębiorstw z tego regionu współpracujących z PAK KWB S.A. i ZE PAK S.A.

Odkrywka węgla „Ościsłowo” oraz dalsza praca ww. spółek i firm stanowią siłę napędową 
dla rozwoju gospodarczego na wschodzie Wielkopolski co zapobiegnie bezrobociu i zapaści 
społeczno-gospodarczej w sytuacji zakończenia działania energetyki konińskiej.

Z zapisów Planu województwa wynika, że niezbędna jest dalsza ochrona zasobów przyrody i 
warunków życia ludzi w we wschodniej Wielkopolsce z jednoczesnym uwzględnieniem 
uwarunkowań rynku pracy oraz istotnego udziału regionu w bilansie energetycznym kraju.

Samorząd Województwa stworzył w Planie województwa możliwości realizacji 
wyznaczonych nadrzędnych celów o znaczeniu państwowym, uwzględniając różne warianty, zależne 
od decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym.

Brak decyzji środowiskowej skutecznie uniemożliwia obecnie przystąpienie do budowy 
odkrywki i zaspokojenia potrzeb paliwowych ZE PAK S. A..

Mając świadomość negatywnych konsekwencji społeczno–gospodarczych dla subregionu 
konińskiego wynikających z braku decyzji dotyczących przyszłości przemysłu energetycznego lub 
podjęcia decyzji o rezygnacji z produkcji energii w tym regionie niezbędnym stanie się podjęcie prac 
nad programem kompensacyjnym dla Wielkopolski Wschodniej na podobnych warunkach jakie 
przyjęto dla Śląska.
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Uzasadnienie

Zgodnie z 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. W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały
następuje zgodnie z ww. przepisem Statutu Województwa Wielkopolskiego.

Strona 1


		Agnieszka Piasta
	2018-01-30T11:19:46+0100
	UMWW
	ERADNI20
	Podpis w systemie eRadni20 przezAgnieszka Piasta




