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Stanowisko spółki PD Co ws. decyzji Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2014 r. o utrzymaniu
w mocy decyzji odmawiającej udzielenia koncesji spółce LW Bogdanka na obszar K-6-7

PD Co (Spółka) posiada koncesje rozpoznawcze na obszar K-6-7 oraz na sąsiadujące obszary koncesyjne i obecnie
kończy kompleksowy program odwiertów i badań. Ostateczna decyzja Ministra Środowiska z 5 listopada 2014 r.
w sprawie utrzymania w mocy wcześniejszej decyzji odmawiającej przyznania koncesji wydobywczej Lubelskiemu
Węglowi Bogdanka S.A, potwierdziła, że Spółce przysługuje wyłączne prawo do korzystania ze złóż węgla
kamiennego objętych koncesjami. Po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej PD Co uzyska pierwszeństwo
w ustanowieniu na jej rzecz użytkowania górniczego na potrzeby prowadzenia wydobycia.
Zarówno decyzja odmawiająca przyznania koncesji spółce Lubelski Węgiel Bogdanka, jak i decyzja ostateczna
dowodzą, że Polska jest krajem respektującym zasadę państwa prawa.
PD Co podziela ocenę Ministra Środowiska, zgodnie z którą udzielenie koncesji wydobywczej spółce
LW Bogdanka stałoby w sprzeczności z przepisami prawa. Zrealizowane przez PD Co rozpoznanie
udokumentowało obecność węgla kamiennego bardzo wysokiej jakości, który – co warto podkreślić – do tej pory
nie był wydobywany na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Rozpoznanie przeprowadzone przez PD Co nie
tylko umożliwiło weryfikację archiwalnej dokumentacji, ale również przyczyniło się do powiększenia zasobu
informacji geologicznej o złożach węgla zalegających na terenie LZW, przynosząc wymierną korzyść dla Skarbu
Państwa. Jak wskazał Minister Środowiska w swej decyzji: „(…) miarą interesu społecznego jest w tym przypadku
dokładność rozpoznania geologicznego, co w konsekwencji stanowi także racjonalną gospodarkę złożem”.
Wbrew twierdzeniom spółki LW Bogdanka o rzekomo wystarczającym rozpoznaniu złóż w jej sąsiedztwie dopiero
kompleksowe rozpoznanie przeprowadzone przez PD Co – zgodnie ze współczesnymi standardami – pozwala na
znaczącą weryfikację danych historycznych, istotnie wzbogaca wiedzę o geologii złóż oraz zapewnia optymalne
i bezpieczne zagospodarowanie złoża. Znane z historii problemy budowniczych przy drążeniu pierwszych szybów
w Lubelskim Zagłębiu Węglowym związane były z ignorowaniem potrzeby dokonania szczegółowego rozpoznania.
Nawet dziś LW Bogdanka tłumaczy swe trudności z osiągnięciem wyznaczonych celów produkcyjnych gorszymi
niż przewidywane warunkami geologicznymi w eksploatowanych pokładach. Pokazuje to, jak ważne dla
bezpieczeństwa i ekonomiki działalności górniczej jest uprzednie, jeszcze przed podjęciem eksploatacji, rzetelne
rozpoznanie warunków geologicznych.
Niewątpliwe wydaje się, że dążenie LW Bogdanka do utworzenia rezerw zasobowych połączone z planem
zwiększenia wielkości wydobycia przez kolejne 20-30 lat może przynieść krajowi niewspółmiernie mniej korzyści
niż budowa od podstaw nowej kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i istotne zwiększenie
krajowej produkcji węgla wysokiej jakości. Realizowana przez PD Co inwestycja w województwie lubelskim nada
ogromny impuls rozwojowy temu regionowi, stworzy tysiące nowych miejsc pracy i wywoła szereg dodatkowych
pozytywnych efektów gospodarczych, najpełniej realizując przesłanki interesu publicznego.
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Jesteśmy przekonani, że zasobność Lubelskiego Zagłębia Węglowego pozwala na budowę nowych kopalń węgla
kamiennego oraz na dalsze bezpieczne funkcjonowanie istniejących już przedsiębiorstw. Obszar Lubelskiego
Zagłębia Węglowego liczy blisko 9 000 km2. Każda komercyjna spółka, zwłaszcza tej wielkości co LW Bogdanka,
która chce zapewnić sobie rezerwy zasobowe na poczet eksploatacji po roku 2050 powinna rozpocząć i prowadzić
własny program eksploracyjny na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego i ponieść wszelkie związane z tym
wydatki.

- Utrzymanie decyzji Ministra Środowiska przyjęliśmy ze zrozumieniem, ponieważ od początku prowadzimy naszą
inwestycję zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami. Uważam, że żaden komercyjny podmiot nie
może unikać ponoszenia wydatków na eksplorację, jeżeli zamierza uzyskać od Skarbu Państwa koncesję
na prowadzenie działalności wydobywczej. Bez pracy nie ma kołaczy. W światowym przemyśle wydobywczym
powszechną zasadą jest, że żadnej spółce nie przyznaje się za darmo, bez przeprowadzenia na jej koszt niezbędnego
rozpoznania, prawa do czerpania korzyści z wydobywania surowców – powiedział Janusz Jakimowicz, prezes
PD Co.
- Silne wsparcie lokalnych społeczności oraz zaangażowanie władz jest kluczowym czynnikiem dla realizacji
budowy kopalni – przyznał prezes 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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