UCHWAŁA NR XI/89/2019
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy Rząśnia dotyczącego budowy „Odkrywki Złoczew”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co
następuje:
§ 1. Rada Gminy Rząśnia wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia „Odkrywki
Złoczew” będącej gwarantem utrzymania kompleksu paliwowo-energetycznego Bełchatów i zapewnienia
zatrudnienia dla kilkunastu tysięcy mieszkańców naszego rejonu, w tym mieszkańców Gminy Rząśnia.
§ 2. Rada Gminy Rząśnia wskazuje na pilną potrzebę powołania zespołu
zagospodarowania kompleksu paliwowo-energetycznego Bełchatów.

do spraw przyszłego

§ 3. Uchwała zostanie przekazana do:
1) Ministra Aktywów Państwowych;
2) Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej;
3) Ministra Rozwoju;
4) Wojewody Łódzkiego;
5) Marszałka Województwa Łódzkiego;
6) Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
7) Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.;
8) Dyrektora Oddziału PGE GiEK S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski
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UZASADNIENIE

Kopalnia i Elektrownia „Bełchatów” oraz współpracujące z nimi firmy i przedsiębiorstwa
zapewniają pracę istotnej części mieszkańców naszego rejonu, w tym mieszkańców Gminy
Rząśnia. Podjęcie inwestycji mającej na celu eksploatację złoża węgla brunatnego „Złoczew” jest
niezbędne dla utrzymania funkcjonowania kompleksu paliwowo-energetycznego Bełchatów. Ma to
zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju regionu łódzkiego. Obecny poziom eksplantacji
istniejącego złoża węgla brunatnego odkrywek Bełchatów i Szczerców, pozwala na
funkcjonowanie kompleksu w niezmienionych strukturach jedynie przez okres kilkunastu lat. Na
dzień dzisiejszy brak jest ze strony rządu propozycji alternatywnych rozwiązań, gwarantujących
rozwój gospodarczy regionu w sytuacji zaprzestania wydobycia węgla brunatnego. Brak szybkich i
zdecydowanych decyzji w sprawie uruchomienia „Odkrywki Złoczew” może spowodować
ograniczenie działalności kompleksu paliwowo-energetycznego Bełchatów, a tym samym
degradację gospodarczą i społeczną regionu.
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