Szanowni Państwo
w celu ostatecznego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pojawiających się w przestrzeni
publicznej,

chcemy

wyjaśnić

ostatecznie

kwestię,

związaną

z

odpowiedzialnością

za zabezpieczenie przed szkodami górniczymi na terenach objętych koncesją nr 8/2008 z dnia
24 czerwca 2008 r. na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej
ze złoża Dębieńsko 1 (dalej: „Koncesja”).
Na skutek działań i zaniechań organów administracji, Karbonia SA z siedzibą w CzerwionceLeszczynach (dalej: „Spółka”) nie posiada już możliwości realizacji projektu „Dębieńsko”.
Nie jest już bowiem możliwa, ani realizacja Koncesji w jej pierwotnym brzmieniu, ani rozpoczęcie
ruchu zakładu górniczego, wobec odmowy jego zatwierdzenia przez Dyrektora Okręgowego
Urzędu Górniczego w Rybniku, a następnie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Spółka
cofnęła również złożony przez nią wniosek o zmianę Koncesji, wobec faktu że w chwili obecnej
zmiana Koncesji i tak nie pozwalałaby na realizację inwestycji przez Spółkę.
W chwili obecnej nie istnieje więc zagrożenie jakimikolwiek szkodami górniczymi ze strony
Spółki. Takie zagrożenie nie będzie również występować ze strony Spółki w przyszłości, gdyż
Spółka wobec wszczęcia przez jej akcjonariuszy postępowania arbitrażowego przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej, nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności wydobywczej na
obszarze złoża Dębieńsko.
W tym stanie faktycznym i prawnym Spółka nie jest już od dłuższego czasu 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 koncesji, Spółka
nie może rozpocząć wydobycia w dającej się przewidzieć przyszłości; 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; (c) Spółka nie zamierza w przyszłości
prowadzić jakiejkolwiek działalności wydobywczej na obszarze złoża Dębieńsko.
W związku z powyższym, Spółka ponownie informuje, iż nie będzie zawierała żadnych
ugód w zakresie zabezpieczania przed szkodami górniczymi.

