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Stanowisko spółki PD Co ws. decyzji Ministerstwa Środowiska z dnia 5 września 2014 r. o odmowie
udzielenia koncesji spółce LW Bogdanka na obszar K-6-7.

Spółka PD Co oświadcza, że została jej doręczona decyzja Ministra Środowiska o odmowie udzielenia
koncesji spółce LW Bogdanka na obszar K-6-7 położony w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Decyzja
MŚ potwierdza zasadność kontynuowania inwestycji przez Spółkę w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
PD Co uzyskała koncesję na obszar K-6-7 oraz na trzy sąsiadujące obszary koncesyjne w lipcu i sierpniu
2012 r. i od tego czasu prowadzi kompleksowy program odwiertów i badań. Spółce przysługuje wyłączne
prawo do korzystania ze złóż węgla kamiennego objętych koncesjami, a po zatwierdzeniu dokumentacji
geologicznej uzyska pierwszeństwo w ustanowieniu na jej rzecz użytkowania górniczego na potrzeby
prowadzenia wydobycia. Obecnie Spółka zakończyła ostatni z 7 obligatoryjnych odwiertów
geologicznych i przygotowuje dokumentację geologiczną do zatwierdzenia przez Ministra Środowiska.
PD Co podziela ocenę Ministra Środowiska, zgodnie z którą udzielenie koncesji spółce LW Bogdanka w
miejsce koncesji przysługujących Spółce stałoby w sprzeczności z przepisami prawa. Realizowane przez
PD Co rozpoznanie pozwoli na bardziej racjonalna i efektywne zagospodarowanie złóż objętych
koncesjami Spółki oraz zapewni bezpieczną ich eksploatację. Budowa od podstaw nowej kopalni węgla
w województwie lubelskim przyczyni się do rozwoju tego regionu i wywrze pozytywne skutki
gospodarcze, tym samym realizując przesłanki interesu publicznego.
Władze spółki PD Co są przekonane, że zasobność Lubelskiego Zagłębia Węglowego pozwoli na dalsze
bezpieczne funkcjonowanie dotychczasowych przedsiębiorstw oraz budowę kolejnych kopalń węgla
kamiennego.
- Decyzję Ministra Środowiska przyjęliśmy ze zrozumieniem, ponieważ od początku prowadzimy naszą
inwestycję zgodnie z wymogami prawa i najwyższymi standardami przyjętymi dla realizacji
przedsięwzięcia tej skali – powiedział Janusz Jakimowicz, prezes PD Co.
- Zakończyliśmy program 7 obligatoryjnych odwiertów rozpoznawczych, które zostały określone
w udzielonych koncesjach na rozpoznawanie i przygotowujemy do zatwierdzenia dokumentację
geologiczną. Następną fazą inwestycji jest uzyskanie odpowiednich zgód oraz złożenie wniosku o
udzielenie koncesji wydobywczej na wszystkie cztery obszary koncesyjne – powiedział prezes
Jakimowicz.
- Ambasada Australii z uwagą przygląda się naszej inwestycji, czynią to również potencjalni inwestorzy
z innych branż. Decyzja Mnisterstwa Środowiska potwierdza, że Polska jest krajem, w którym
bezpiecznie można lokować inwestycje zagraniczne, nie tylko z branży wydobywczej – powiedział
Jakimowicz.
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- Jednym z kluczowych dokumentów, jakie musimy przygotować jako załącznik do wniosków
koncesyjnych jest projekt zagospodarowania złoża. Sporządzimy go według najlepszych standardów i w
pełnej zgodności z polskim prawem, uwzględniając przede wszystkim bezpieczeństwo personelu oraz
ekonomikę wydobycia węgla – dodał Jakimowicz.
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Inwestycja PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę nowoczesnej kopalni produkującej
6-7 mln ton węgla kamiennego rocznie, zatrudniającej do 2 000 pracowników. Szacowany koszt
rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych. Faza projektowania i budowy kopalni oraz infrastruktury
towarzyszącej rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej. Już dziś wiadomo, że
przyszłymi klientami nowej kopalni mogą być m.in. europejscy producenci energii i stali.
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