Szanowni Państwo
W październiku 2016 roku akcje spółki Karbonia S.A. (dalej: Spółka), która wówczas występowała pod
nazwą: NWR Karbonia S.A., nabyła firma: PD CO HOLDINGS (UK) LIMITED i od tego czasu jako jedyny
akcjonariusz Spółki, zapewnia ona finansowanie działań związanych z realizacją projektu Dębieńsko i działalności
Zakładu Górniczego Kaczyce 1.
W 2017 roku podjęto decyzję o zbyciu nieruchomości Spółki w Kaczycach, w związku z zaniechaniem
realizacji projektu „Morcinek”. Możliwość kontynuowania przez Spółkę projektu „Dębieńsko” uzależniona jest
przede wszystkim od czynników zewnętrznych, niezależnych od Spółki - od decyzji Ministerstwa Środowiska
dotyczącej wnioskowanej przez Spółkę zmiany posiadanej koncesji nr 8/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. na
wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1 (dalej: koncesja),
kształtowania się cen węgla, w szczególności węgla koksującego oraz możliwości finansowania przyszłych nakładów
inwestycyjnych.
W grudniu 2016 roku Spółka złożyła w Ministerstwie Środowiska wniosek o zmianę koncesji,
w którym przedstawiła plany dotyczące przyszłej działalności Spółki, w tym budowy Zakładu Górniczego
„Dębieńsko 1”. W dniu 28 maja 2018r. Spółka pozyskała informację w sprawie wydania decyzji przez
organ
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W związku z tym w dniu 4 czerwca 2018r., Spółka złożyła wniosek do Ministra Środowiska o ponowne rozpoznanie
sprawy, zarzucając organowi I instancji naruszenie szeregu przepisów zarówno materialnych, jak i procesowych.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Minister Środowiska, decyzją z dnia 20 grudnia 2018r. (doręczoną Spółce w dniu
10 stycznia 2019r.), utrzymał w całości w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji, tj. ostatecznie odmówił
wnioskowanej zmiany koncesji. Na skutek takiego rozstrzygnięcia, w dniu 8 lutego 2019r. Spółka złożyła skargę
administracyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2018r., wskazując na naruszenie przez Ministra Środowiska szeregu przepisów prawa materialnego,
jak i procesowego, wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Ministra
Środowiska wydanej w I instancji, względnie o ich uchylenie. W dniu 30 października 2019r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę Spółki i uwzględnił ją, uchylając tym samym zaskarżoną decyzję
Ministra Środowiska o odmowie zmiany w/w koncesji. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny, co oznacza,
że Ministrowi Środowiska przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Równolegle Spółka podejmowała działania mające na celu zatwierdzenie Planu Ruchu zakładu górniczego
w Okręgowym Urzędzie Górniczym, zgodnego z wnioskowaną zmianą do koncesji, jednakże działania te zakończyły
się odmową zatwierdzenia takiego Planu Ruchu, także w prowadzonym w następstwie tego

postępowaniu

odwoławczym i sądowo – administracyjnym.
W uzasadnieniu odmowy zatwierdzenia Planu Ruchu wskazano na brak zgodności tego Planu Ruchu
z zapisami koncesji (pomimo, że te zdezaktualizowały się w związku z upływem okresów zawartych
w koncesji i wymagały dostosowania do nowych wymogów finansowych i prawnych). Zatwierdzenie Planu Ruchu
dałoby Spółce możliwość przystąpienia do faktycznych działań projektowych, zakupu nieruchomości i prac
budowlanych, mających na celu realizację projektu „Dębieńsko”.

Mimo tych niedogodności Spółka utrzymała proces wypłat kosztów poniesionych przez inwestorów na
wykonanie zabezpieczeń obiektów przed wpływami szkód górniczych ruchu Zakładu Górniczego „Dębieńsko 1” inwestycji realizowanych w okresie 2016-2019r.
W związku z przedłużającymi się postępowaniami sądowymi w zakresie zmiany do posiadanej przez Spółkę
koncesji nr 8/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny
towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1 (dalej: koncesja), brakiem możliwości zatwierdzenia Planu Ruchu zgodnego
ze zmianą do posiadanej koncesji, Spółka obecnie nie może podjąć jakiejkolwiek działalności górniczej. Ta sytuacja
faktyczna, prawna oraz sytuacja ekonomiczna spowodowała podjęcie decyzji o zaprzestaniu przez Spółkę wypłat na
rzecz inwestorów poniesionych przez nich kosztów na wykonanie zabezpieczeń obiektów przed wpływami szkód
górniczych.
W aktualnym stanie faktycznym i prawnym Spółka nie jest zobowiązana do realizacji obowiązków
określonych w art. 144 ust. 1 w zw. z art. 150 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(tj. Dz.U.2019.868 z dnia 10 maja 2019r. z późn. zm.), czyli do zapobiegania przyszłym szkodom górniczym,
albowiem:
(a)

wobec niezatwierdzenia Planu Ruchu zakładu górniczego oraz niemożliwości w chwili obecnej wykonywania
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w konsekwencji nie występuje zatem zagrożenie szkodami górniczymi;
(b) wydane decyzje Ministra Środowiska i Wyższego Urzędu Górniczego dotyczące działalności Spółki, potwierdzają
brak możliwości prowadzenia lub planowania działalności wydobywczej.
Toczące się postepowanie w przedmiocie zmiany koncesji nie daje Spółce pewności co do tego, czy na Terenie
Górniczym objętym koncesją będzie prowadzona działalność górnicza.

Zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny, obowiązek prewencyjnego zabezpieczenia przed grożącą
szkodą, uzależniony jest od istnienia bezpośredniego zagrożenia tą szkodą. Bezpośredniość zagrożenia występuje zaś
wówczas, gdy prawdopodobieństwo jego zaistnienia jest wysokie, niemal graniczące z pewnością.
Obecnie Spółka utraciła pewność co do szybkiego rozstrzygnięcia kwestii warunków koncesyjnych, jakim
ma odpowiadać inwestycja budowy Zakładu Górniczego Dębieńsko 1” .
W tej sytuacji nie istnieje bezpośrednie zagrożenie szkodą, ponieważ istniejące uwarunkowania formalnoprawne i faktyczne uniemożliwiają rozpoczęcie wydobycia i ocenę, jakie skutki i na jakim obszarze może wywołać
planowane na tym obszarze wydobycie.
Obecnie nie ma jakichkolwiek możliwości technicznych i prawnych prowadzenia wydobycia zgodnie
z koncesją, mając także na uwadze fakt, że odmówiono Spółce zatwierdzenia Planu Ruchu zakładu górniczego.
Jednocześnie informuję, że Spółka nadal będzie realizowała obowiązek wynikający z tzw. ustawy
środowiskowej (ustawa z dnia 03 października 2008r., Dz.U.2020.283 t.j. z późn. zm.) - między innymi w zakresie
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie i o ocenach oddziaływania na środowisko. W praktyce oznacza
to, że Spółka będzie nadal wydawała inwestorom opinie geologiczno-górnicze określające prognozowane wpływy od
projektowanej eksploatacji, zgodne z Planem Zagospodarowania Złoża (PZZ) będącym załącznikiem do koncesji,
które to opnie będą zawierały informacje do założeń projektowych dla nowo budowanych obiektów.

W tej sytuacji inwestorzy sami podejmują co do zabezpieczenia obiektów budowlanych przed wpływami
eksploatacji złoża „Dębieńsko 1”.
W przypadku uzyskania przez Spółkę decyzji o zmianie koncesji i zatwierdzenia Planu Ruchu Zakładu
Górniczego „Dębieńsko 1” umożliwiających rozpoczęcie i realizację przedmiotowej inwestycji, Spółka - przed
rozpoczęciem działalności wydobywczej - podejmie czynności w sprawie rozpoznania wniosków o zwrot
poniesionych przez inwestorów kosztów zabezpieczeń, a w przypadkach ich nie wykonania przez inwestorów –
podejmie decyzje w przedmiocie wykonania odpowiednich zabezpieczeń obiektów budowlanych.

Spółka nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za mogące wystąpić wpływy eksploatacji
prowadzonej przez sąsiednie kopalnie.
W tym zakresie Spółka wyjaśnia, że:
Od dnia 30 sierpnia 2019r. nie obowiązuje już „Porozumienie” zawarte w dniu 28.04.2010r. pomiędzy Karbonia
S.A. a JSW S.A. (jako następcą prawnym po nabyciu KWK „Knurów-Szczygłowice”) w sprawie określenia zasad
postępowania w strefie przygranicznej. Porozumienie to zostało bowiem zawarte do czasu obowiązywania koncesji
nr 60/94 oraz 29/94, Kopalń „Knurów” i „Szczygłowice” (pkt.II.3. Porozumienia). Koncesja nr 29/94 wygasła
z dniem 30.08.2019r. – tj. z dniem wydania przez Ministra Środowiska koncesji nr 4/2019, wprowadzającej zmianę
zakresu Terenu Górniczego „Szczygłowice I” w Obszarze Górniczym „Dębieńsko 1”. Tym samym w/w porozumienie
ustało.
Pomimo przeprowadzonych pomiędzy stronami rozmów, nie udało się wypracować i podpisać nowego
porozumienia w przedmiocie zasad postępowania przy udzielaniu informacji o warunkach geologiczno-górniczych,
zwrotu kosztów profilaktycznych zabezpieczeń obiektów budowlanych i naprawy szkód spowodowanych ruchem
zakładów górniczych.
Obecnie opinie, wydawane w tym zakresie przez zakłady górnicze na wniosek inwestorów, oparte będą
o Obszary Górnicze poszczególnych zakładów i wymianę informacji pomiędzy nimi.
W tym zakresie Spółka nadal wydawać będzie, na wniosek inwestorów, pełną informację o mogących
wystąpić zagrożeniach.
Zgodnie ze stanowiskiem Spółki, wskazane wyżej zasady postępowania będą obowiązywać do czasu
rozpoczęcia robót górniczych przez Karbonia S.A. na ZG „Dębieńsko 1”.

