Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, przyjmuje decyzję TSUE z olbrzymim niepokojem i wyraża
stanowczy sprzeciw wobec takich działań.
Decyzja wydana przez TSUE nie tylko uderza w kompleks turuszowski, ale także w całą
społeczność powiatu zgorzeleckiego. Nie godzimy się, aby takie decyzje odbijały się na
mieszkańcach naszego powiatu. Uważamy, że wstrzymanie planowanych inwestycji poprzez
ograniczenie dalszego funkcjonowania kopalni, jest zagrożeniem dla regionu i może
przyczynić się do pauperyzacji społeczeństwa. Kolejnym nieodwracalnym skutkiem
wygaszenia kopalni będzie zamknięcie i fizyczna likwidacja sąsiedniej elektrowni, a w
efekcie całego kompleksu energetycznego Turów. Przykład wstrzymania wydobycia węgla
kamiennego w rejonie wałbrzyskim, pokazał, że przez blisko dwadzieścia lat od zaprzestania
działalności zakładów wydobywczych sytuacja ekonomiczna regionu była bardzo trudna, a
poziom życia mieszkańców drastycznie się obniżył.
Dalsze utrzymanie wydobycia węgla brunatnego oraz przetwarzanie go na energię
elektryczną może mieć bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców powiatu
zgorzeleckiego oraz powiatów ościennych. PGE GEK S.A. jest pracodawcą dominującym na
rynku pracy, który oddziałuje na codzienne funkcjonowanie mieszkańców regionu oraz
przyczynia się do poprawy jakości ich życia. Ponadto bieżące działanie samorządów oraz
instytucji regionu w bardzo wielu aspektach uzależnione jest od ścisłej współpracy z grupą
kapitałową PGE.
Uważamy, że Polski Rząd nie wykazał się odpowiednią argumentacją i nie potrafił we
właściwy sposób udowodnić zasadności działania Kopalni Turów i braku jej wpływu na
zarzuty podnoszone przez stronę czeską. W związku z tym, zwracamy się do Polskiego
Rządu, aby podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania stosownych ekspertyz,
zasięgnął wiedzy kompetentnych osób z zakresu prawa, ochrony środowiska oraz hydrologii
i wykazał niesłuszność tez przedstawianych przez Republikę Czeską. Uważamy że działania
podjęte przez Rząd po decyzji TSUE są działaniami spóźnionymi. Jest nam niezwykle
przykro, że opieszałość Rządu Polskiego przyczyniła się do narażenia kompleks Turów na
tymczasowe wstrzymanie wydobycia węgla.
W naszej ocenie środki nałożone przez TSUE, są nieadekwatne i wysoce niesprawiedliwe do
stanu faktycznego, zważywszy na fakt iż Kopalnia Turów, cały czas minimalizuje wpływ na
środowisko, prowadząc stały monitoring oddziaływania na poszczególne komponenty
środowiska.
Na brak akceptacji zasługuje fakt, nie uwzględnienia przez TSUE głosu sprzeciwu blisko 30
tysięcy osób podpisanych pod petycją przeciwko zamknięciu kopalni.

