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A K T U A L N O Ś C I

LW Bogdanka. Kto będzie wydobywał węgiel z obszarów K-6

i K-7? Lubelski Węgiel Bogdanka kupił dokumentację geologiczną
tego obszaru i starał się o koncesję wydobywczą. Ministerstwo
Środowiska odmówiło jej, ponieważ wiercenia i badania między
innymi na tym obszarze prowadzi firma PD Co sp. z o.o. Koncesję
na wiercenia dał resort. Czy tej firmie będzie przysługiwało
pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą? LW
Bogdanka wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie o rozstrzygnięcie sprawy. Skoro miał dokumentację
kategorii C-1 i C-2 złoża, teoretycznie powinien dostać koncesję
wydobywczą. Nie wiadomo, co nowego odkryli geolodzy pracujący
na zlecenie PD Co. Dokumentacja, którą ma Bogdanka, została
przygotowana w drugiej połowie ubiegłego wieku. Na jej podstawie
miały być budowane kopalnie w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
– Jestem przekonany, że zgodnie z prawem to Bogdanka powinna
otrzymać koncesję wydobywczą. Wykonanie dwóch dodatkowych
odwiertów przez PD Co nie powoduje zwiększenia rozpoznania
złoża w stosunku do tego, co zrobili geolodzy, którzy wykonali ich
kilkadziesiąt, tworząc siatkę z wierceń średnio co kilometr, a czasem
gęściej – mówi Grzegorz Gawroński, dyrektor biura zarządu
LW Bogdanka SA.
ROZMAWIA: STANISŁAW STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Firma PD Co dostała koncesję na rozpoznanie. Czy pana zdaniem
taka decyzja wyklucza przyznanie Bogdance koncesji na wydobycie?
Grzegorz Gawroński:
Uważam, że jedno nie
wyklucza drugiego. Zdaniem ministerstwa nie
możemy dostać koncesji
na wydobycie, ponieważ
wydobycie uniemożliwiałoby rozpoznanie złoża
innej firmie.
XXPo co rozpoznawać coś, co jest wystarczająco udokumentowane? Obszar Lubelskiego Zagłębia Węglowego był badany
około 40 lat temu.
– Moim zdaniem nie ma to racjonalnego
uzasadnienia.
My zakupiliśmy informację geologiczną z tamtego czasu. Sporządziliśmy dodatek do dokumentacji geologicznej, który jest
podstawą wniosku koncesyjnego, a Ministerstwo Środowiska ten dokument zatwierdziło.
Na jego podstawie opracowano projekt zagospodarowania złoża.
Obszar mamy zatem szczegółowo rozpoznany. Zgodnie z prawem geologiczno-górniczym pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą ma ten, kto rozpoznał złoże
w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie wydobycia. Podkreślam jeszcze raz – my mamy
rozpoznane złoże i złożyliśmy wszystkie dokumenty, które są potrzebne do uzyskania
koncesji wydobywczej, w tym także raport
środowiskowy wraz z decyzją organu samorządowego. Nie dostaliśmy koncesji, bo PD
Co rozpoznaje złoże, które państwo polskie
ma szczegółowo rozpoznane od około 40 lat.
XXDla laika to brzmi humorystycznie.

– Ja nie jestem, mam nadzieję, laikiem, ale
dla mnie też brzmi to humorystycznie. Na obszarze K-6–7 zostały wykonane 33 otwory. PD
Co wykonało na tym terenie dodatkowo zaledwie dwa. Czego nowego można dowiedzieć
się o w miarę regularnym złożu o powierzchni
41 km2 na podstawie dwóch otworów?
XXMoże PD Co korzysta z tej samej doku-

mentacji, którą kupiła Bogdanka?

Czy inter

jest próba b

– Dostęp do dokumentacji jest płatny.
Zakładam, że PD Co zakupiła także informację geologiczną na wszystkie cztery obszary,
które rozpoznaje. Nie można bowiem, bez
umowy ze Skarbem Państwa, z niej legalnie
korzystać.
Obecnie jako jedyni mamy kompletną
dokumentację, która pozwala nam ubiegać
się o koncesję wydobywczą.
XXCzy warunki geologiczne zmieniły się
w ciągu około 40 lat?
– Nie zmieniły się. Byłoby to wbrew wiedzy naukowej. Prawie pół wieku temu zaplanowano budowę przynajmniej siedmiu kopalń
na obszarach sąsiadujących z Bogdanką. Dlatego na całym obszarze co mniej więcej kilometr wiercono otwory, aby udokumentować
złoża. Z tych odwiertów powstała gęsta siatka.
Z tamtych czasów mamy rozpoznanie kategorii C-1 na obszarze K-6‒7. Ponieważ Bogdanka
sąsiaduje z tymi złożami, tylko my jesteśmy
w stanie rozpoznać je dodatkowo w kategorii
B i A. Są to najwyższe kategorie rozpoznania,
które prowadzi się przy pomocy górniczych
robót przygotowawczych i wydobywczych.
W praktyce potwierdzamy, że tamte badania
były stosunkowo dokładne, bo przecież na ich
podstawie została zbudowana nasza kopalnia
i od 30 lat prowadzone jest wydobycie. Mogę
potwierdzić, że to, co zostało udokumentowane, sprawdza się w praktyce, potwierdzają
to nasze prace pod ziemią.
XXZ tej wiedzy PD Co też nie może
skorzystać?
– Nie, bo to są efekty naszej pracy.
Tu chodzi nie tylko o dane o miąższości pokładów, ale także inne parametry dotyczące
warunków m.in. geomechanicznych i hydrologicznych, a te są inne niż na Śląsku.
XXW takim razie konkurenci Bogdanki chcą

okrężną drogą zapanować nad złożami węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym?
– Złoża należą do państwa polskiego
i nikt nie może nad nimi zapanować. Trzeba
mieć koncesję na korzystanie z nich, środki
finansowe i niezbędną wiedzę, aby złoża te
efektywnie udostępnić.
XXWciąż nie potrafię zrozumieć, dlaczego PD Co angażuje się w to przedsięwzięcie. Czy możliwe jest, że chcą sprzedać

Bogdanka nie musi od nikogo kupować projektów. Ma specjalistów, którzy potrafią sami przygotować wszystko, co jest p
Bogdance prawa do ewentualnej koncesji
na wydobycie?
– Po pierwsze: jestem przekonany, że sąd
podzieli punkt widzenia Bogdanki i uzna,
że mamy prawo do pierwszeństwa w ubieganiu się o koncesję wydobywczą na obszar
K-6–7.
Po drugie: rzeczywiście, są firmy, które
starają się przygotować jakieś wstępne założenia dotyczące budowy kopalni i eksploatacji
złoża, by potem taki projekt sprzedać innemu podmiotowi. Bogdanka nie musi jednak
od nikogo kupować projektów, ponieważ nasi

specjaliści potrafią sami przygotować wszystko, co jest potrzebne do eksploatacji nowych
złóż. Jeżeli będziemy mieli z czymś problem,
wiemy, gdzie szukać fachowców. Nie potrafię
sobie wyobrazić, co mogłaby nam zaoferować
firma PD Co.
XXNowoczesne technologie, bardzo dobrą
organizację pracy, rozpoznane złoże i dokumentację kopalni.
– Bogdanka to najnowocześniejsza kopalnia w Polsce. Jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące wydobycia, w dużej mierze

