FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW
Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa
Łódzkiego

Uzupełniony formularz prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
lub pocztą elektroniczną na adres:
transformacja@lodzkie.pl w terminie 21 czerwca 2021 r.
W tytule listu/maila prosimy wpisać „Uwagi i wnioski do TPST WŁ”.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW
1. Informacje o zgłaszającym:
Imię i nazwisko

1

Ilona Jędrasik

Instytucja

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Adres do korespondencji

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, ul. Mokotowska
33/35, 00-560 Warszawa

Adres e-mail

ijedrasik@clientearth.org

Tel. do kontaktu w sprawie
uszczegółowienia zgłaszanych
uwag i wniosków

+48 (22) 307 21 03
+48 518 845 790

2. Zgłaszane uwagi, wnioski, obszary problemowe:
Lp.

Rozdział

Str.

Obecny zapis

Treść Uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

1

1.1

Str. 3

„Dla zlokalizowanego na OT
złoża węgla brunatnego
Złoczew, uznawanego w
Polityce Energetycznej Polski
do 2040 r. (PEP 2040) za
perspektywiczny zasób ze
względu na strategiczny
charakter, przewiduje się
zabezpieczenie i uzależnienie

Zdaniem Fundacji stwierdzenie,
że PGE GiEK S.A. nie planuje
wydobywać węgla brunatnego ze
złoża Złoczew nie odpowiada
rzeczywistości i jest
przedwczesne. Mogłoby ono być
zasadne w sytuacji, w której w
planie zostało by stwierdzone, że
(i) inwestycja w nową kopalnię

Dopóki trwają postępowania
administracyjne mające na celu
przygotowanie do wydobycia węgla
brunatnego ze złoża Złoczew przez
okres 31 lat, dopóty nie można
mówić o braku planów wydobycia
węgla, ani o transformacji w
kierunku neutralności klimatycznej.
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Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej na końcu formularza

eksploatacji od decyzji
inwestorów, przy czym
kluczową rolę odegrają ceny
uprawnień do emisji CO2,
warunki środowiskowe i rozwój
nowych technologii. W
dzisiejszych warunkach
ekonomicznych i w świetle
dostępnych technologii,
eksploatacja węgla z tego złoża
byłaby trwale nierentowna,
wobec czego PGE GiEK S.A.,
nie planuje wydobywać węgla
brunatnego ze złoża Złoczew i
dlatego uwzględniono ten
obszar w zasięgu OT.”

węgla w Złoczewie nie będzie
realizowana, oraz (ii) wniosek o
uzyskanie koncesji dla złoża
zostanie wycofany.

Uchwalenie planu sprawiedliwej
transformacji dla województwa
łódzkiego oraz ubieganie się o
środki z FST powinno zostać
poprzedzone wycofaniem przez
PGE GiEK S.A. wniosku o wydanie
koncesji na wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew.
Bez wycofania tego wniosku,
uzależnienie kluczowego elementu
planu od „decyzji inwestorów”
oznacza tyle, że plan jest jedynie
zarysem koncepcji, a przez to
zachodzi ryzyko, że nie będzie on
stanowił podstawy do wypłaty
środków przez Unię Europejską.
Uzależnienie od decyzji inwestorów
realizacji inwestycji w postaci
kopalni odkrywkowej w Złoczewie,
a przez to dopuszczenie, że może
dojść do realizacji tej inwestycji,
przeczy istocie planu, w
szczególności temu, że ma on
przyczynić się do osiągnięcia celu
redukcji emisji 55% do 1990 r. w
Unii Europejskiej do roku 2030 oraz
neutralności klimatycznej Unii do
2050 r., oraz celu PEP do roku 2040
(redukcja emisji o 29%).
Realizacja inwestycji w Złoczewie
oznaczać będzie: (i) naruszenie
prawa unijnego, (ii) brak możliwości
uzyskania funduszy z FST.
Co za tym idzie, nawet hipotetyczna
możliwość realizacji inwestycji w
kopalnię Złoczew stworzy realne
ryzyko odrzucenia planu przez
instytucje unijne.
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1.1.

Str.
3,4

Proces transformacji przyczyni
się do osiągnięcia celów
określonych przez UE w
Europejskim Zielonym Ładzie
(European Green Deal) oraz
Europejskim Pakcie na rzecz
Klimatu (redukcja emisji gazów
cieplarnianych w 2030 r. o co
najmniej 55% w stosunku do
1990 r. oraz neutralność
klimatyczna na poziomie UE w
2050 r.), a także celów PEP
2040 (redukcja emisji CO2 do
2030 r. o 29% w stosunku do
1990 r.), uwzględnionych w
Krajowym Planie na Rzecz
Energii i Klimatu na lata 20212030, przekazanym przez

We wskazanym fragmencie lub
w innym miejscu TPST WŁ należy
doprecyzować, czy na OT
przewiduje się osiągnięcie stanu
neutralności klimatycznej do roku
2050.

Obecne sformułowanie oraz treść
całego TPST WŁ nie pozwala
odpowiedzieć na pytanie, czy
województwo łódzkie planuje przy
wykorzystaniu środków z FST
osiągnięcie celu neutralności do
2050 r. na swoim obszarze.
Wraz z ubieganiem się o zasoby
służące odpowiedzialnemu
społecznie osiągnięciu gospodarki
neutralnej dla klimatu do roku
2050, powinno iść stanowcze
zobowiązanie do osiągnięcia tego
celu albo przyznanie, że nie zakłada
się osiągnięcia tego celu. Liczne
odniesienia w tekście TPST WŁ
mówiące o: „przybliżeniu OT do

Polskę do KE. Cel osiągnięcia
neutralności klimatycznej do
2050 r. zakłada też Strategia
GK PGE, m.in. poprzez
koncentrację na rozwoju
energetyki odnawialnej,
transformację ciepłownictwa w
kierunku zeroemisyjnym i brak
nowych inwestycji węglowych.

osiągnięcia neutralności
klimatycznej w 2050 r.” (str. 4);
„przejściu na gospodarkę neutralną
dla klimatu” (str.8); „budowaniu
gospodarki neutralnej dla klimatu”,
bez odniesienia do roku, w którym
to nastąpi, nasuwają wątpliwość
czy województwo łódzkie zamierza
osiągnąć neutralność klimatyczną
do roku 2050.
Zdecydowane opowiedzenie się w
zakresie celu neutralności
klimatycznej do roku 2050 jest
istotne z perspektywy możliwości
korzystania z Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji w myśl
najbardziej aktualnej wersji
projektu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
2020/0006 (COD), ustanawiającego
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji, dalej
„Rozporządzenie FST”.
Dookreślenie zamierzeń pozwoli też
ocenić, w jakim stopniu
województwo łódzkie będzie
kontrybuować do osiągnięcia
unijnego lub krajowego celu
osiągnięcia neutralności
klimatycznej. Czy będzie ono
obszarem ułatwiającym czy
utrudniającym osiągnięcie celu
neutralności klimatycznej do roku
2050.
Choć trzeba wyraźnie zaznaczyć, że
Rozporządzenie FST wciąż nie
weszło jeszcze w życie (jest
projektem), to jednak w oparciu o
ten akt prawodawczy będą
przyznawane środki z FST i to
właśnie on uzależnia wypłatę
środków od sporządzenia planów
sprawiedliwej transformacji oraz
zobowiązania się do celu
osiągnięcia neutralności
klimatycznej do roku 2050.
Zdaniem Fundacji należy
dostosować TPST WŁ do najbardziej
aktualnej wersji, przyjętej na
danym etapie procedury
legislacyjnej. W ostatniej wersji
przyjętej przez Parlament
Europejski2 oraz Radę Unii
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2021/05-18/0219/P9_TA(2021)0219_PL.pdf , Rezolucja
ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego

Europejskiej3 Rozporządzenie FST w
art. 7 ust. 1 przewiduje, że „w
przypadku gdy państwo
członkowskie nie zobowiązało się
do realizacji celu zakładającego
osiągnięcie przez Unię neutralności
klimatycznej do roku 2050,
udostępnia się na programowanie i
włącza do priorytetów tylko 50 %
rocznych alokacji dla tego państwa
członkowskiego określonych
zgodnie z art. 3 ust. 4 i art. 4 ust.
3(…)”
3

1.1

Str.
3, 4

„Według obecnych założeń
wygaszanie bloków
energetycznych w Elektrowni
Bełchatów będzie następowało
od 2030 r. do 2036 r.
Efektywna transformacja
regionu, w tym odchodzenie
od konwencjonalnej energetyki
węglowej będzie możliwa przy
założeniu, że województwo
łódzkie zostanie objęte przez
KE wsparciem ze środków FST.”
„Ponadto w związku z
dostosowywaniem gospodarki
do unijnych regulacji
związanych z celami
klimatyczno-energetycznymi
na 2030 r., Europejskim
Zielonym Ładem, Rząd RP
przygotował koncepcję
wydzielenia z grup
kapitałowych spółek
energetycznych z udziałem
Skarbu Państwa aktywów
związanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej w
konwencjonalnych jednostkach
węglowych i ich integrację w
jednym podmiocie pod nazwą NABE. Będzie ona prowadziła
jedynie inwestycje
utrzymaniowe i
modernizacyjne niezbędne do
podtrzymania optymalnej
dyspozycyjności
eksploatowanych bloków
węglowych. Wraz z
podłączaniem do KSE nowych
nisko- lub zeroemisyjnych
źródeł wytwórczych, NABE

Plan powinien wyraźnie określić
datę wygaszania Elektrowni
Bełchatów, nawet w sytuacji, gdy
aktywa tej elektrowni zostaną
przeniesione na rzecz innego
podmiotu niż PGE.

Biorąc pod uwagę ogromny wpływ
Elektrowni Bełchatów i Kopalni
Węgla Brunatnego „Bełchatów” na
stan środowiska (w tym klimatu)
oraz gospodarkę w województwie
łódzkim, wydaje się, że możliwość
realizacji Planu Sprawiedliwej
Transformacji uzależniona jest od
zaprzestania działalności przez
Elektrownię Bełchatów w oparciu o
węgiel brunatny. Bez tego plan nie
jest możliwy do spełnienia.
Tymczasem, plan jest niejasny, jeśli
chodzi o przyszłość Elektrowni
Bełchatów. Z jednej strony jest
napisane, do kiedy bloki Elektrowni
Bełchatów mają zostać wygaszone,
pod warunkiem, że województwo
łódzkie zostanie objęte przez KE
wsparciem ze środków FST. Z kolei
z drugiej strony podane jest, że
wygaszanie Elektrowni Bełchatów
uzależnione jest także od
podłączania do KSE nowych niskolub zeroemisyjnych źródeł
wytwórczych, ponieważ dopiero
wraz z tym działaniem NABE – które
ma w przyszłości skupiać w sobie
aktywa związane z wytwarzaniem
energii elektrycznej w
konwencjonalnych jednostkach
węglowych - będzie wycofywać z
użytkowania eksploatowane bloki
węglowe. Według planu, „W chwili
obecnej nie ma podjętych decyzji
dotyczących zastąpienia bloków
węglowych blokami
energetycznymi zasilanymi innym
paliwem.”
Z uwagi na powyższe zdaniem

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 –
2020/0006(COD))
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9134_2021_INIT&from=EN,
Europejskiej 7.06.2021 r.

przyjęte

przez

Radę

Unii

będzie wycofywać z
użytkowania eksploatowane
bloki węglowe.

Fundacji zachodzi wątpliwość, czy
pomimo przyjęcia planu
sprawiedliwej transformacji dla
województwa łódzkiego i
przyznania temu województwu
środków z FST, wygaszanie
Elektrowni Bełchatów nastąpi
później niż w latach 2030-2036. W
szczególności zachodzi wątpliwość,
czy wydzielenie aktywów
Elektrowni Bełchatów do NABE
może spowodować wydłużenie
działalności Elektrowni oraz Kopalni
Węgla Brunatnego „Bełchatów”,
czy też niezależnie od tego
zachowane zostaną daty
wygaszania Elektrowni, które
zostały podane w planie.

W chwili obecnej nie ma
podjętych decyzji dotyczących
zastąpienia bloków węglowych
blokami energetycznymi
zasilanymi innym paliwem.”

Jednoznaczne określenie daty
zamknięcia Elektrowni Bełchatów
oraz usunięcie niespójności w
cytowanych fragmentach planu jest
kluczowe dla jego losów, również w
kontekście innych uwag
zgłoszonych przez Fundację w
niniejszym formularzu, tj. w
szczególności:
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2

Str.
17

Rezultaty:


Wsparcie procesu zmiany
miksu energetycznego w
Polsce, w kierunku
niskoemisyjnym;



Nowoczesna, dostępna i
neutralna dla klimatu
energetyka;



Rozwijanie energetyki z
OZE m. in. dzięki

Wypunktowane rezultaty
powinny być zapisane w formacie
SMART (specyficzne, mierzalne,
osiągalne, istotne i określone w
czasie)

(i)

Spójności planu z
celami UE w
zakresie ochrony
klimatu;

(ii)

Neutralności
klimatycznej
województwa
łódzkiego oraz OT
do 2050 r.;

(iii)

Uzyskanie
dodatkowych
środków na
transformację w
Polsce dzięki
„mechanizmowi
zielonego
nagradzania”

Rezultaty podkreślone na stronie
17 planu są wskazane w sposób
zbyt ogólny. W dużej mierze jako
rezultaty podane zostały działania,
nie zaś konkretne, mierzalne, oraz
wymierne efekty działań (a przecież
tym powinny być rezultaty).
Podane rezultaty nie zawierają
wskaźników realizacji, terminów,
wpływu ich osiągnięcia na stan
gospodarki, społeczeństwa ani

rozwojowi magazynów
energii;


Dywersyfikacja dostaw
energii elektrycznej i
ciepła;



Sprawna infrastruktura
energetyczna i systemy
ciepłownicze;



Efektywne energetycznie
budownictwo;



Zrekultywowane tereny
pogórnicze i
poprzemysłowe,
wykorzystywane na cele
rozwojowe lokalnych
samorządów;



Stabilne ekosystemy (o
wysokiej równowadze
biologicznej) odporne na
zmiany klimatu i suszę
oraz posiadające
potencjał do świadczenia
usług ekosystemowych;



Zmniejszenie zużycia
wody na potrzeby
produkcji energii i
poprawa stanu
gospodarki wodnościekowej;



Atrakcyjna przestrzeń dla
rozwoju turystyki,
rekreacji i wypoczynku,
bazująca na
zrekultywowanych
terenach pogórniczych i
powydobywczych;



Wysoka jakość powietrza
zapewniająca wysoki
komfort życia lokalnej
społeczności;



Sprawny system
transportowy;

środowiska. Nie jest wobec tego
możliwe ani (i) określenie stanu
wyjściowego, (ii) ani ocena
planowanych działań i sposobu
ewaluacji ich realizacji, (iii) ani
ocena skutków osiągnięcia
rezultatów.

Rozwinięty, zrównoważony
nisko- i zeroemisyjny transport
publiczny.
5

1-3.3

Str.
1-29

Cały dokument

Za mało ambitne cele w zakresie
redukcji emisji gazów
cieplarnianych; mogą one
skutkować mniejszą pulą
środków dla Polski z FST.

Należy zaznaczyć, że ustalając
odpowiednie wskaźniki i cele w
zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych województwo
łódzkie może mieć istotny, jeśli nie
decydujący wpływ na zwiększenie
dodatkowych zasobów z FST,

przydzielonych Polsce w
przyszłości. Wynika to z faktu, iż
zaprojektowany (art. 5 projektu
Rozporządzenia o FST) „mechanizm
zielonego nagradzania” przewiduje
możliwość premiowania
dodatkowymi środkami państw
członkowskich za szybką i
efektywną redukcję emisji gazów
cieplarnianych.
Województwo łódzkie, która ma na
swoim obszarze największego
jednostkowego emitenta gazów
cieplarnianych w Unii Europejskiej,
odpowiedzialnego nawet za 10%
krajowych emisji CO2, ponosi nie
tylko dużą odpowiedzialność za
przeciwdziałanie zmianom klimatu,
ale ma też szanse na zwiększenie
puli środków dostępnych Polsce na
sprawiedliwą transformację.
„Mechanizm zielonego
nagradzania” daje podstawy by
twierdzić, że im szybsze
wygaszenie Elektrowni Bełchatów,
tym większe szanse na dodatkowe
środki na sprawiedliwą
transformację w Polsce.
6

2.5

Str.
2425

Nie dotyczy

Niekompletny dobór wskaźników
produktu lub rezultatu oraz brak
ustanowienia celów pośrednich i
końcowych w oparciu o te
wskaźniki.

Jednym z najważniejszych
elementów TPST WŁ powinno być
ustanowienie adekwatnych
wskaźników pozwalających na
monitorowanie postępów w
dążeniu do gospodarki neutralnej
klimatycznie oraz efektywności
wykorzystania środków z FST.
Oprócz tego należy wyznaczyć
odpowiednie cele w oparciu o
wybrane wskaźniki.
Przedłożenie do konsultacji TPSP
bez wskazania celów pośrednich i
końcowych skutkuje niepoddaniem
kontroli społecznej najistotniejszej
części dokumentu, która
przekształcałaby dokument o
charakterze opisowym i ogólnie
wyznaczającym kierunek
transformacji w konkretny plan,
którego stan realizacji jest możliwy
do kontroli.
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1.1.; 2.1.

Str.
8;
13;
14;
22;

„Ponadto w świetle
planowanego utworzenia
centrum rekreacyjno –
turystyczno – kulturowego
wraz z budową dwóch jezior na
terenach pogórniczych,

Rekultywacja w kierunku
wodnym budzi poważne
wątpliwości w świetle m.in.
informacji przedstawionych w
TPST WŁ na temat sytuacji

Z przytoczonych fragmentów TPST
WŁ wynika niepokojący rozdźwięk
między diagnozą dotyczącą stanu
stosunków wodnych a
planowanymi działaniami
rekultywacyjnymi. Z jednej strony

23

skutkiem transformacji będzie
wzmocnienie atrakcyjności
przyrodniczej i turystycznej
regionu, co pozwoli częściowo
wypełnić lukę miejsc pracy
(dzięki znacznemu
potencjałowi w dziedzinie
zatrudnienia) oraz stworzyć
korzystne warunki dla
wykreowania produktu
turystycznego
wykorzystującego
zrekultywowane tereny
górnicze.”;
„Utworzenie centrum
rekreacyjno-turystycznokulturowego wraz z budową
dwóch jezior na terenach
pogórniczych (realizacja I
etapu rekultywacji terenów
pogórniczych oraz
przywrócenia im właściwości
użytkowych i przyrodniczych)”
„Wieloletnia eksploatacja
węgla brunatnego
spowodowała negatywne
skutki środowiskowe przekształcenia powierzchni
ziemi, gleb, wód i krajobrazu.
Jest to największe wyrobisko w
Polsce i jedno z największych w
Europie. Budowa kopalni
wiązała się ze znaczną wycinką
lasów, wyłączeniem terenów z
rolniczego użytkowania,
przełożeniem koryt rzek
Widawki i Krasówki,
odwadnianiem odkrywki
skutkującym powstaniem leja
depresji. Lej depresji w rejonie
odkrywek Bełchatów i
Szczerców obejmuje swoim
zasięgiem 482 km2, a w 2025 r.
wyniesie ok. 390 km2. Stanowi
on główne zagrożenie dla wód
podziemnych na OT15. Zmiana
stosunków wodnych w obliczu
nasilających się zmian
klimatycznych może
potęgować zjawisko suszy.”
„Wieloletnia eksploatacja
węgla brunatnego
spowodowała wielkoskalową
degradację powierzchni ziemi,
gleb, zasobów wodnych (lej
depresji) i krajobrazu.”

hydrologicznej na OT.

mowa jest o planowanej
rekultywacji terenów pogórniczych
w kierunku wodnym poprzez
budowę dwóch jezior. Z drugiej zaś
podkreśla się degradację zasobów
wodnych na skutek działalności
polegającej na wydobyciu węgla
brunatnego. Powinno to skłonić do
zastanowienia, czy budowa dwóch
jezior wobec uszczuplenia zasobów
wodnych wskutek leja depresji i
odwodnienia okolicznych rzek jest
wykonalna i korzystna
środowiskowo czy też pogłębi
problemy hydrologiczne
województwa.
W tym kontekście Fundacja
postuluje, aby podstawowym
kryterium - obok kryterium
regeneracji ekosystemów,
społecznego, kryterium
atrakcyjności turystycznej przyświecającym planom
rekultywacji przy wykorzystaniu
zasobów FST była rekultywacja w
sposób najlepiej przyczyniający się
do naturalnego pochłaniania CO2, a
zatem łagodzenia skutków zmiany
klimatu.
Należy nie tracić z pola widzenia
okoliczności, że celem całokształtu
ram prawnych, współtworzonych
przez Rozporządzenia FST, jest
wywiązanie się przez Unię z
zobowiązań na rzecz realizacji
Porozumienia Paryskiego
przyjętego w ramach Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC),
poprzez podjęcie starań w celu
ograniczenia wzrostu temperatury
globalnej do 1,5 °C powyżej
poziomu przedindustrialnego (patrz
motyw 1 Rozporządzenia FST)

„Rekultywacja terenów
pogórniczych w kierunku
leśnym oraz wodnym stworzy
szansę wykreowania produktu
turystycznego na skalę
Europy.”
„Kluczowe będą również
działania służące wdrażaniu
systemu racjonalnego
gospodarowania wodą”
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Str.
17 19

Całość rozdziału 2.3

Postuluje się oceniać spójność
ustaleń TPST WŁ z celami Unii
Europejskiej, a nie z daleko od
nich obiegającymi celami
krajowymi.

Odnoszenie się do celów
klimatycznych wynikających z
krajowych planów i strategii
przyjętych na szczeblu centralnym
jest w przypadku Polski podejściem
niewłaściwym. Polskie cele
klimatyczne w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych,
udziału OZE i efektywności
energetycznej odbiegają od celów
unijnych w sposób tak daleki, że są
nieprzydatne jako wzorzec
porównania lub oceny spójności.
Jak przewiduje art. 11 ust. 2 lit. e) w
obecnym brzmieniu4 terytorialny
plan sprawiedliwej transformacji
powinien zawierać ocenę spójności
z innymi odpowiednimi krajowymi,
regionalnymi lub terytorialnymi
strategiami i planami. Wobec braku
„odpowiednich” strategii i planów,
czyli planów spójnych z prawnymi
ramami ochrony klimatu, należy
wprost odnosić się do celów
unijnych, a przede wszystkim celu
redukcji emisji gazów
cieplarnianych o 55% do roku 2030
r. względem roku 1990 i celu
neutralności klimatycznej do roku
2050.
Jako unaocznienie nieadekwatności
celów zawartych w krajowych
planach i strategiach niech służy
chociażby:
1)

fakt niezłożenia przez
Polskę oświadczenia w
zakresie osiągnięcia
neutralności
klimatycznej do 2050 r.
(jedyny kraj UE, który
nie zadeklarował
osiągnięcia tego celu);

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
ustanawiającego
Fundusz
na
rzecz
Sprawiedliwej
Transformacji
https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2021/05-18/0219/P9_TA(2021)0219_PL.pdf
4

2)

znacząca rozbieżność
między celem UE na
2030 r. w zakresie
redukcji emisji gazów
cieplarnianych
względem roku 1990 a
celem krajowym,
wynosząca 25% (55% do
2030 jako cel UE wcześniej 40% - i 30% do
2030 jako cel Polski).
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3

„Ze względu na skalę
wydobycia węgla i potencjał
produkcji energii elektrycznej,
największym emitentem CO2
(w wartościach
bezwzględnych) w
województwie łódzkim,
Obszarze Transformacji (OT) i
zarazem w UE jest Elektrownia
Bełchatów (ELB), która w 2020
r. emitowała 30,1 mln Mg i
dysponuje mocą osiągalną
5102 MW”

Ze względu na skalę wydobycia
węgla i potencjał produkcji
energii elektrycznej, największym
emitentem CO2 (w wartościach
bezwzględnych) w województwie
łódzkim, Obszarze Transformacji
(OT) i zarazem w UE jest
Elektrownia Bełchatów (ELB),
która w 2020 r. emitowała 30,1
mln Mg CO2 i dysponuje mocą
osiągalną 5102 MW

W tekście podając poziom emisji
ELB w 2020 r. pominięto rodzaj
emitowanego gazu.
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Cały dokument

Brak całościowej oceny skutków
planowanych inwestycji na
rozwój gospodarki oraz rynku
pracy. Plan powinien skupiać się
nie tylko na negatywnych
aspektach transformacji, które
mają być łagodzone dzięki
pozyskanym środkom, ale
powinien także zawierać analizę
pozytywnego wpływu inwestycji,
które mają nastąpić dzięki
pozyskanym funduszom.

Plan sprawiedliwej transformacji
skupia się na potencjalnych
problemach związanych z
transformacją energetyczną
województwa łódzkiego i w
niedostatecznym stopniu
identyfikuje inwestycje, które mają
być finansowane z otrzymanych
środków, a także nie zawiera
właściwej oceny (i) liczby miejsc
pracy, które powstaną dzięki
nowym inwestycjom, (ii) wzrostu
gospodarczego zapewnionego
dzięki środkom FST w perspektywie
do roku 2030, oraz (iii)
długoterminowej perspektywy
rozwoju gospodarki i rynku pracy
dzięki pozyskaniu środków z FST i
odejściu od paliw kopalnych.

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą
w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawie przetwarzanych danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na
adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury zbierania uwag
i wniosków w związku z konsultacjami społecznymi projektu Terytorialnego Planu
Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, w oparciu o podstawę określoną
w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej
administratorowi,
w związku z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668), pkt 4 rozdział VII Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego przyjętej uchwałą nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja
2021 r.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz
podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt. 3, a po tym czasie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji
Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Pani/Pana zgłoszenia.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres: 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2.

