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Další údaje

Veřejné konzultace
V rámci licenčního procesu byla zpracována podrobná zpráva o vyhodnocení předpokládaných vlivů na
životní prostředí, a zejména jsou uvedeny prostředky minimalizující potencionální vliv provozované činnosti.
Byla poskytnuta odpověď na několik tisíc připomínek a námětů a účastnící řízení, jakož i zainteresované
osoby, získali nezbytné informace o všech otázkách vzbuzujících pochybnosti.
V souladu s tuzemskými a unijními zákony se hodnocení působení na životní prostředí účastnili zástupci
správních orgánů, občané, jakož i sousední země – Česká republika a Spolková republika Německo. V rámci
této procedury byly vznášeny námitky.
Podle zásady dobré praxe PGE GiEK zorganizoval dodatečné, zákonem nevyžadované, setkání s českými
občany na podzim 2019 v Chotyni a Uhelné, kde se hovořilo o opatřeních, která budou učiněna pro eliminaci
případného vlivu turoszowského povrchového dolu na příhraniční území. Kromě toho, rovněž mimo
standardní postup vyžadovaný zákonem, se v první polovině roku 2019 konala setkání s obyvateli OpolnaZdroje.
Ochrana vody
Společnost PGE GiEK se v rámci snahy dosáhnout prodloužení licence do roku 2044 zavázala získat tzv.
rozhodnutí ve věci vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání takového rozhodnutí (dříve než
vydání licence) podalo PGE GiEK už v roce 2015 a procedura vyhodnocování vlivu na životní prostředí v
případě dalšího využívání ložiska Turów trvala téměř pět let. Předmětné rozhodnutí vydal 21. ledna 2020
regionální ředitel ochrany životního prostředí ve Vratislavi po realizaci procedury vyhodnocování vlivu na
životní prostředí. Toto rozhodnutí ukládá Dolu Turów konkrétní úkoly, včetně realizace řady investic
omezujících její působení na životní prostředí. Jsou to tzv. prostředky minimalizující vliv.

Předmětem postupu při vyhodnocování vlivu na životní prostředí a přeshraničních ujednání bylo rovněž
působení elektrárny Turów na vodní zdroje u českých hranic. Hladina podzemních vod je již mnoho let
monitorována polsko-českými a polsko-německými specializačními týmy. Monitorovací síť má 550 měřicích
míst hladiny podzemních vod, z čehož více než 150 patří do polsko-české a polsko-německé sítě měření.
Výsledky výzkumů specialistů potvrzují, že důl nepůsobí dehydrataci v jímkách pitné vody. Pro ochranu
jediné jímky pitné vody v Uhelné, na níž může mít Důl Turów vliv, byly zahájeny činnosti směřující k
vypracování a zavedení podzemní clony, která vznikne v hloubce asi 60 - 110 m a která zajistí potencionální
průnik vody z území Uhelné ve směru povrchového dolu. Efektivita této clony bude průběžně sledována
přesným polsko-českým monitorovacím systémem.

