
Projekt

z dnia  31 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

(2012/113396) 

Uchwała Nr .................... 
Rady Miasta Rybnika 

z dnia .................... 2012 r. 
w sprawie apelu do Komisji Europejskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku 

energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika, przyjętego Uchwałą Rady Miasta 
Rybnika Nr 834/XLIII/2002 z dnia 4 października 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2002 r., 
Nr 80, poz. 2876 z późn. zm.) 

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii 
i Rolnictwa 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Wyrazić swe zaniepokojenie i obawy związane z wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego 
przez koncern EDF w Rybniku. Zaniechanie budowy spowoduje negatywne skutki gospodarcze i społeczne dla 
naszego Miasta, regionu, całego kraju oraz Unii Europejskiej. 

§ 2. Poprzeć apel do Komisji Europejskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Prezydenta Miasta Rybnika do przesłania niniejszej uchwały Przewodniczącemu Komisji 
Europejskiej Jose Manuel Barroso. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia....................2012 r. 

Apel Prezydenta Miasta Rybnika do Komisji Europejskiej 

Prezydent Miasta Rybnika, w imieniu rybnickiej społeczności zwraca się do Komisji Europejskiej oraz 
osobiście do Pana Jose Manuel Barroso - Przewodniczącego Komisji Europejskiej, 

z apelem 

o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zmianę niekorzystnych dla naszego Miasta, a także 
regionu oraz kraju decyzji wstrzymujących budowę nowego bloku energetycznego w Rybniku przez koncern 
EDF. 

Wyrażam zaniepokojenie wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni EDF Rybnik 
przez koncern EDF. Zaniechanie budowy nowego bloku energetycznego spowoduje negatywne skutki 
gospodarcze i społeczne dla Miasta Rybnika, regionu, Polski, a nawet Europy. 

Komisja Europejska podjęła decyzję o wykreśleniu budowy nowego bloku energetycznego w Rybniku 
z Narodowego Programu Inwestycyjnego, czyli z listy projektów pozwalających inwestorom rozliczyć część 
kosztów przedsięwzięć modernizacyjnych bezpłatnymi uprawnieniami do emisji CO2. Swoją decyzję Komisja 
Europejska oparła na tym, że projekty NPI nie mogą zwiększać zdolności produkcyjnych na rynku 
energetycznym i nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji, jednakże muszą zapewniać „wartość dodaną” 
procesowi modernizacji tego sektora. Uważamy powyższą decyzję za bezpodstawną i wielce krzywdzącą. 
Z informacji przekazanych przez EDF, budowa nowego bloku energetycznego w Rybniku nie podniesie 
zdolności produkcyjnych Elektrowni EDF Rybnik, gdyż nowy blok zastąpi cztery przestarzałe bloki, nie 
zmieniając sumarycznej mocy zakładu. Inwestycja dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii, spowoduje 
zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie sprawności energetycznej, co w konsekwencji przełoży się to na redukcję 
emisji CO2 o ponad milion ton rocznie. 

Inwestycja dodatkowo przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego regionu oraz całej Unii Europejskiej, 
generując kilka tysięcy miejsc pracy dla polskich i europejskich firm. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że polska energetyka głównie opiera się o spalanie paliw kopalnych. Zaniechanie 
inwestycji może spowodować w niedalekiej przyszłości zamknięcie Elektrowni EDF Rybnik, a co za tym idzie 
likwidację firm współpracujących z Elektrownią, głównie kopalń. W konsekwencji przyczyni się to do 
pogłębienia kryzysu gospodarczego oraz zwiększenia bezrobocia. 

Na decyzję o wstrzymaniu budowy nowego bloku energetycznego, bezsprzecznie wpływ miał powstały 
projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, wstrzymujący dotowanie współspalania biomasy. Wsparcie dla 
współspalania biomasy jest absolutnie niezbędne dla wypełnienia unijnych wymogów. Brak dotacji spowoduje 
wysoki deficyt „zielonych certyfikatów”, następstwem czego będzie konieczność uiszczenia opłaty zastępczej, 
co przełoży się na obniżenie wpływów do budżetu państwa. 

Z uwagi na powyższe apeluję do Pana Przewodniczącego o podjęcie stosownych działań mających na celu 
wprowadzenie projektu budowy nowego bloku energetycznego na listę Narodowego Programu Inwestycyjnego, 
co przyczyni się do zmiany decyzji właściciela EDF Rybnik. 
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