
  PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXVI/191/13 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

 

 

w sprawie wystosowania Apelu w związku z planowanym  zaniechaniem rozbudowy 

Elektrowni Opole. 

 

 

Na podstawie § 17 Statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r., 

Nr 113, poz.1727) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się „Apel w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Zarządu PGE Górnictwo i 

Energetyki Konwencjonalnej S.A. dotyczącej  zamknięciu zadania inwestycyjnego „Projekt 

Opole II polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w 

Oddziale Elektrownia Opole"  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się: 

 

1. Prezesowi Rady Ministrów, 

2. Ministrowi Gospodarki, 

3. Marszałkowi Sejmu RP, 

4. Marszałkowi Senatu RP, 

5. Zarządowi PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej SA.. 

5. posłom i senatorom województwa opolskiego, 

6. Wojewodzie Opolskiemu. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

 

Załącznik do 

Uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego Nr XXVI/191/13 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

 

 

APEL 

 

Apel Radnych Powiatu Opolskiego w sprawie sprzeciwu dotyczącego decyzji Zarządu  PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (spółki zależnej PGE) o zamknięciu zadania 

inwestycyjnego „Projekt Opole II” polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 

opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole. 

 

Radni Powiatu Opolskiego pragną wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji o zaniechaniu 

rozbudowy Elektrowni Opole, która leży na terenie Powiatu Opolskiego. Rozbudowa 

Elektrowni jest niezbędna dla całego regionu oraz jego mieszkańców. Zaniechanie  inwestycji 

tak ważnej dla gospodarki energetycznej nie tylko naszego regionu, ale całej Polski 

spowoduje spowolnienie gospodarcze oraz zwiększy bezrobocie.  

Negatywnym skutkiem braku rozbudowy Elektrowni Opole będzie pogłębianie się bezrobocia 

w regionie. Skutki bezrobocia dotkną nie tylko osoby pozostającą bez pracy, ale także ich 

rodziny. Brak pracy w społeczeństwie będzie ciężarem dla całej gospodarki kraju w skali 

makroekonomicznej, pociągnie za sobą drenaż finansów publicznych na zasiłki i inne 

świadczenia socjalne oraz na programy przeciwdziałania bezrobociu. Brak budowy bloku 5 i 

6 w Elektrowni Opole to nie tylko negatywne skutki w sferze ekonomicznej, ale także w 

demograficznej z uwagi na emigracje  młodych, wykształconych mieszkańców regionu. Taka 

sytuacja wpłynie na  zmniejszenie dochodów budżetu państwa, województwa opolskiego, 

Powiatu Opolskiego oraz gminy Dobrzeń Wielki, ponieważ brak nowych miejsc pracy 

pociągnie za sobą spadek wpływów z tytułu udziałów w podatków dochodowych od osób 

fizycznych i prawnych. Bez dalszej rozbudowy Elektrownia Opole (obecnie jedna z 

nowocześniejszych elektrowni w Polsce) za kilkanaście lat będzie zakładem o przestarzałej 

technologii, który nie spełni ciągle rosnące wymogi w zakresie ochrony środowiska. Ilość 

produkowanego prądu będzie nie wystarczająca dla regionu, co wpłynie na zahamowanie 

rozwoju gospodarczego oraz dalszą degradację regionu. Obecnie trwają prace budowlane 

związane z drugą linią torów kolejowych do Elektrowni, które mają być wykorzystywane do 

transportu węgla i popiołu. W rejonie Elektrowni planowane są różne inwestycje, między 

innymi duży kompleks szklarni,  w których wykorzystywane miały być duże ilości ciepła. 

Obecna polityka krajów rozwiniętych opiera się na decentralizacji i różnorodności źródeł 

energii, a rozbudowa Elektrowni Opole będzie zapewniała właśnie taki kierunek rozwoju 

bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

 

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY 

w sprawie wystosowania Apelu w związku z planowanym zaniechaniem rozbudowy 

Elektrowni Opole. 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował projekt uchwały ponieważ opublikowane 

stanowisko w sprawie zaniechania rozbudowy Elektrowni Opole budzi poważne obawy co do 

dalszego rozwoju gospodarczego regionu. Elektrownia Opole jest strategicznym i ważnym 

przedsiębiorstwem dającym wiele miejsc pracy oraz odprowadzającym podatki, które 

wpływają również do budżetu Powiatu. Mając na uwadze dalszy rozwój Powiatu opolskiego 

rozwój Elektrowni jest niezbędny dla jego mieszkańców. W związku z tym przygotowano 

projekt uchwały w tej sprawy. 

 

 
 

 


