Warszawa, 22.08.2017

Plan zagospodarowania przestrzennego
dla kopalni Jan Karski został uchwalony
Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca dwa projekty
wydobywcze w Polsce, otrzymała informację o uchwaleniu przez Miasto Siedliszcze planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni Jan Karski – to jeden z warunków uzyskania koncesji
wydobywczej. Wcześniej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na odrolnienie 56 ha gruntów i
przeznaczenie ich pod budowę infrastruktury naziemnej kopalni.
– Zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego to znaczący krok przybliżający nas do złożenia
wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski. Kontynuujemy bliską współpracę z lokalnymi
oraz regionalnymi władzami i otrzymujemy silne wsparcie miejscowej społeczności. Kopalnia Jan Karski jest w
tej chwili jednym z najbardziej zaawansowanych projektów tej skali na całej północnej półkuli. Jej budowa,
wspólnie z naszym partnerem China Coal, przyniesie znaczące gospodarcze i społeczne korzyści dla całej Polski
Wschodniej. Zamierzamy teraz uzyskać decyzję środowiskową, a następnie zgodnie z planem złożyć wniosek
koncesyjny – komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie.

Wizualizacja kopalni Jan Karski

Rada Miejska w Siedliszczu uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający budowę kopalni
Jan Karski w miejscowości Kulik. Uchwała została poprzedzona pozytywną decyzją Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na odrolnienie 56 ha gruntów i przeznaczenie ich na cele górnicze. Decyzja umożliwia
wybudowanie na tym terenie kopalni wraz z infrastrukturą naziemną, która powstanie zgodnie z
zatwierdzonym w maju 2017 r. przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie projektem zagospodarowania złoża
oraz Bankowym Studium Wykonalności finalizowanym przez China Coal.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kopalni Jan Karski

Uchwała zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to kolejny dokument niezbędny do
złożenia kompletnego wniosku koncesyjnego, który zgodnie z polskimi przepisami, będzie się składał z projektu
zagospodarowania złoża, pozytywnie zaopiniowanego przez Okręgowy Urząd Górniczy w maju 2017 r. oraz
decyzji środowiskowej. Prairie planuje w najbliższych tygodniach zwrócić się o wydanie decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia. Jej otrzymanie pozwoli Spółce na złożenie wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla
kopalni węgla Jan Karski.

Głównym produktem przyszłej kopalni Jan Karski będzie węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości
popiołu. Aktualne ceny węgla koksującego typu 34 wynoszą 105 USD/t (FOB Australia), a węgla o niskiej
zawartości popiołu, analogicznego z tym jaki produkowany będzie w kopalni Jan Karski, 140 USD/t (FOB USA).

O spółce
Prairie Mining Limited to nowoczesna spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwa projekty w Polsce – Kopalnię
Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku.
Dzięki położeniu blisko odbiorców węgla, dużym zasobom surowca oraz znakomitej infrastrukturze, Prairie zamierza stać
się dostawcą wysokojakościowego węgla o najniższych kosztach dostarczenia do europejskich klientów.
W Lubelskim Zagłębiu Węglowym spółka zakończyła program rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna
została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję
wydobywczą. Dokumenty niezbędne do jej uzyskania Spółka planuje złożyć do Ministerstwa Środowiska w 2017 r.
Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami
(JORC) wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego
wyniesie 6,3 mln ton. Kopalnia zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych
międzynarodowych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim,
pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie.
Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 632 mln dolarów. Do czasu rozpoczęcia budowy
kopalni Prairie ma zapewnione finansowanie, między innymi dzięki zaangażowaniu brytyjskiego funduszu CD Capital.
Szacuje się, że dzięki powstaniu kopalni zostanie stworzonych bezpośrednio i pośrednio 10 000 miejsc pracy.

