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List otwarty do Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A. w sprawie planów budowy elektrowni 

węglowej w Starej Wsi koło Łęcznej  

 

Szanowni Państwo, 

Jako organizacje społeczne bezpośrednio zaangażowane w postępowanie administracyjne 

dotyczące Elektrowni Łęczna w Starej Wsi pod Lublinem  zwracamy się do Państwa z prośbą o 

jednoznaczne potwierdzenie wycofania się Państwa spółki z planów budowy tego obiekt u. 

 

W dniu 14 lipca br. w mediach pojawiła się informacja o korespondencji Polskiej Zielonej Sieci i 

międzynarodowych organizacji ekologicznych z władzami firmy ENGIE (dawne GDF-Suez). W 

korespondencji tej Pan Prezes Gérard Mestrallet informuje, że koncern definitywnie wycofuje się 

z inwestycji w elektrownie opalane węglem, w tym, zgodnie z treścią doniesień medialnych, z 

planów budowy elektrowni węglowej na Lubelszczyźnie. Informacje zawarte w rzeczonym liście 

zostały potwierdzone przez ENGIE , m.in. na jej stronie internetowej. 

Kilka tygodni później, w dniu 31 lipca 2015 r. Burmistrz Łęcznej na wniosek inwestora, GDF SUEZ 

Energia Polska S.A. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

budowie elektrowni z blokiem energetycznym o mocy 500 MW w Starej Wsi koło Łęcznej. 

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że z prawnego punktu widzenia zawieszenie postępowania nie 

jest tożsame z jego umorzeniem. W każdej chwili inwestor może złożyć wniosek o podjęcie 

zawieszonego postępowania i kontynuować proces planowania oraz budowy elektrowni w 

pierwotnie proponowanej postaci. W związku z powyższym prosimy o udzielenie jednoznacznej 

informacji czy wniosek o zawieszenie postępowania należy rozumieć jako przejaw tego, że GDF 

SUEZ Energia Polska rezygnuje z inwestycji? Czy mamy sądzić, że wbrew publicznie głoszonej 

polityce ENGIE, GDF SUEZ Energia Polska nie zamierza wycofać się z projektów węglowych i 

zakłada w przyszłości możliwość realizacji inwestycji „Elektrownia Łęczna”? 

Mając na względzie kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Lubelszczyzny 

domagamy się, aby zgodnie z obowiązującą w Polsce procedurą wycofali Państwo wniosek 

złożony do Burmistrza Łęcznej w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni. Dopiero 

takie działanie uwiarygodni Państwa deklaracje i zostanie przyjęte z zadowoleniem przez 

organizacje ekologiczne oraz społeczeństwo, w tym zwłaszcza  mieszkańców okolicznych obszarów 

o wysokich walorach rolniczych i turystycznych. 

 

Z poważaniem, 

 

Robert Wawręty 

Wiceprezes 

Towarzystwo na rzecz Ziemi 

Małgorzata Smolak 

Kierownik Projektu „Polska Energia” 

Fundacja ClientEarth Poland
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Informacje dodatkowe: 

  „Ryzykowny węgiel. Francuzi rezygnują z budowy elektrowni na Lubelszczyźnie”, informacja 

prasowa Stowarzyszenia Polska Zielona Sieć z dnia 14 lipca 2015 roku: 

http://zielonasiec.pl/2015/07/14/ryzykowny-wegiel-francuzi-rezygnuja-z-budowy-elektrowni-

na-lubelszczyznie-2/ 

 “Why the ENGIE Group will embark on no new coal-fired power plant projects”, przesłanie 

Gérarda Mestralleta mówiące o planach energetycznych spółki: 

http://www.engie.com/en/group/opinions/energy-transition-climate/embark-on-no-new-coal-

fired-power-plant-projects/. 
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