
Warszawa, dńa'90 września 2013 r.

MINIsTER Snooo§rlsKA
DGKw -ąllo_ ,tLŻ / 1889\ /13/^C

DECYZJA

Działajac na Podstawie att. 22 ust. 1 pkt 1, w związku z att. 30, art. 31, art. 34 ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 1,33
ust.5 ustawY zdnia9 czerwca2011 t Prawogeologit,yne igórnicąe (D".U, z2011 t., Nr 163,poz.981
ze zm.), att. 101 t nast. otaz att. 155 usta\M}, z dnia 1,4 czetwca t96O r. - Kodeb posĘpowania adminiłtraryjnego

@'. U. z 201,3 L Poz. 267 t.j.), po tożpatrzeniu wniosku FX Enetgy Poland Sp. z o. o. z siedzl;>ą
w Warszawie oraz po uzyskaniu opinri właścrwych organów współdziałających

poStanav/lam

zmjeniĆ koncesj€ nt 49/2008/p z dnia 30 września 2008 t. na poszukiwańeirczpoznawanie złoż rcpy
naftowej i gazu ziemnego v/ obszatze rrBysław-§7udzyń", położonym na tefenie gmin: Cekcyn, Lubiewo,
GostYcYn, Lniano, Bukowiec, Ś-i"koto*o, Pnlszcz, Dobrcz, Osielsko, Sicienko, miast i gmin: Świecie,
I{otonowo otaz ffiastz Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim, §r'.ten sposób, że:

1. ustęp 1otrzymuie brzmienie:

,,1. U&ieliĆ FX EnetgY Poland Sp. z o. o. §IP: 5212751,481) z siedzlbą w Warszawie koncesji
na Poszukiwańe i rozPoznawanie złoż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszatze ,rBysław-rywdzyńrr,
PołoŻonYm na tetenie gmin: Bukowiec, Cekryn, Dobrcz, Lniano, Lubiewo, Pruszcz, Ś*i"kuto*o,
miast i gmin: I{oronowo, Świecie w województwre kujawsko-pomotskim, którego gtanice vqrznaczalĘ
liiełączące punkty (1-5) o następujących współtzędnych:

Układ PL- 1992
Nr punktu x Y

1 633748,0 431135,0

2 615522,0 457159,0

_) 599549,0 445791,0

4 613580,0 427254,8

5 626638,5 427454,6

Powierzchnia tzutu pionowego opisanego wryżej obszaruwynosi 548,9 km2.";

2. u§tęp 2 otfzymuie bfzmienie:

,,2. Celem Ptac Poszukiwawczych i rozpoznawczych, ptowadzonych w utworach petmu, katbonu
i dewonu jest udokumentowanie, w wyżej opisanym otlszatze, złoż rcpy naftowej i gazu ztemnego.'';

3. ustęp 3 otrz},muie btzmienie:

,,3. \Warunki jakie Powinny być sPełnione ptzez przedsiębiotcę korzystającego z koncesji określa umowa
o ustanowieniu uŻŃowania gómiczego z drria 30 wtześnia 2008 t., za,wartapomiędzy Skatbem Państwa,



w imieniu którego występuje Ministet Srodowiska oraz FX Energy Poland Sp. z o.o., zmjeńona

aneksem nr 1 z dnia 5Q. wtześnia 201,3 r.";

,,4 a. Ustala się następujący zakres prac poszukiwawczych i tozpozna:wczych (od dnia 30 września

2013 t. do dnia 30 września 2018 t.):

T. F,tao lV (6 miesiecv):

- analJlza geologrczno - geofizyczna;

ll. Etap V (24 miesiace):

- wykonanie 75 km2 badań sejsmicznych 3Dx*;

- wykonanie 1 odwietu do maksymalnej głębokości 5000 m;

Opcja*:

- wykonanie 200 km2 badań sejsmicznych 3D*x;

- wykonanie 200 km badań sejsmicznych2D**;

- wykonanie 2 odwiertów do maksymalnej głębokości 5000 m;

lIl. Etao VI r30 miesiecv):

- wykonanie 75 km2 badań sejsmicznych 3Dxx;

- wykonanie 2 odwiertów do maksymalnej głębokości 5000 m;

Opcjax:

- wykonanie 200 km2 badań sejsmicznych 3Dxx;

- §J.konanie 200 km badań sejsmicznych 2D**;

- wykonanie 2 odwiettów do maksymainej głębokości 5000 m;

* opcja - ptzystąpienie do zaktesu ptac określonego w opcli lzależnione jest od wy-ników ptac

obligatorylnych
ł' na powierzchni tefenu

Zakrcs prac zostaL ustalony w ,,PrEektie mbót geologitą111ch na Połąukiwanie i raQoąnawanie 7łói ruP1 naźOwł

i gaąu Ęemnego na obsąatąe bloku konrcyjnego ,,Blłław - Wudllf', będącym załącznlkiem do wniosku

o zmj^nę koncesji.

Infotmacje doĘczące szczegółowych lokaltzacJt ptofili geoFtzycznych otaz wierceń żostaną

zamieszczone w projektach robót geologicznych (wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Śtodowrska z dnta 20 grudnia 2O1t t. w Ęrawie sąc7egiłowlch wlmagań doĄ,ł7ąrych Projektów robót

geologicąnlch, w tln robót, których wlkonlwanie wJmaga aatkania koaałji @r. U. z 2001, r., Nr 288,

poz. 1696)), które zostanĄ przedstawione ofganowr koncesyjnemu nie poźniej niż 30 dni pzed
rozpoczęciem ptac tetenowych.";

5. usteo 5 otrzvmuie brzmienie:

,,5. W ramach koncesji dopuszczalne są zmtany ilościowe zaktesu ptac geo{tzycznych,

niep rz ekt a cz aj a c e 1, 0o / o." ;



6. po usteoie 5 dodaie się ustęp 5 a w bzmieniu:

,,5 a, Ptace wiertnicze w celu poszukiwania i rozpoznawańa zł6ż ropy naftowej i gazu ziernnego będą

ptowadzone w utworach pefmu, katbonu i dewonu, maksymalnie do głębokości 5000 m.";

7. usteD 7 otfzvmuie bfzmienie:

,,7. §fykonawca ptac geologicznych jest zobow"tązany zagospodaroslać kopalinę wydobytą

lub wydobl,wającą się samoistnie podczas wykony,wania Ęch prac, zgodnie z przepisami usta,vr'y z dńa
9 czerrvca 201,1, r. Prawo geologiąne i góruilry @". U. z 201,1, t. , Nt 163,poz.981, ze zm.)."i

8. ustęD 9 otfzvmuie bfzmienie:

,,9. Ptzedsiębiotcę zobo,wtązuje się do spotządzania pisemnych hvartalnych sptawozdań

z działalnośa objętej koncesją w fotmie tabelarycznej zavietającej zestawienie wykonanych

ot^z pozostających do wykonania prac, wskazanych do realŁacji \r ustępie 4 a wtaz
z przedsta-wteniem lokalŁacJi prac tefeno\ilych otaz zestawienie ptac będąrych w trakcie reallzacji.

Sptawozdanie kwattalne za każdy oktes, optacovrane według stanu na dzien 31 m^tcą 30 czerwca,

30 września otaz 31 grudnia każdego roku obowięywańa koncesji należy przekazać organowi

koncesfnemu w tetminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończąrym kwartalny oktes

sprawozdawczy. Opisany obowiązek spfa§/ożda§/czy doĘczy oktesu obowiązy,wania koncesji od dnia,

w którym ntntejsza decyzla stała się ostateczna.

Przedsiębiorcę zobowiązuje się do przedstawiania corocznie otganowi koncesyjnemu raportów
z prowadzonych ptac (z,alńerających omówienie wykonanych prac wtaz z przedstawieniem lokalŁacji
zrealŁowanych ptac terenowych, uzyskanych w wyniku badań paramettiw otaz stanv z^awansowania

prac będących w trakcie rcahzacji) oraz odpowiednio bieżących wyników ptac okteślonych w ustępie

4 a ńńejszej koncesji w terminie do 31 sĘcznia każdego toku obowiązywańa koncesji. Wyniki ptac

powinny być pzedstawione na nośnikach elektonicznych w formatach uwzględniających standardy

zapisa i prezentacjt ptzewidzianych dla odpowiednich rodzajów ptac.")

9. usteo 10 otfzvmuie btzmienie:

,,10. I{oncesjildziela się na oktes 1,0 latltcząc od dnia udzielenia koncesji.";

no usteoie 11 dodaie sie usteo 11 a w brzmieniu:

,,11 a. Rozpoczęcie prac wiertniczych etapu V nastąpi ńe poźńe1 njż do dnia 30 września 201,5 t.";

ustęp 12 otrzymuie bfzmienie:

,,12. Na tetenie objętym niniejsząkoncesjąpzedsiębiorcę zobowięllje się do:

ptzestrzegańa zakaza wykony,wania otworów wiertniczych o głębokości większej nD 1000 m,

w strefach ochtony uj€ć wody, na obszatach zbiomików wód śródlądowych, na obszatacl^l

objętych formami ochrony ptzyrody, o których mo\p,a w att.6 ust. 1 pkt 1-3 i5 ustaviy z dnia1,6

kwietnia 2004 t. o ochronie pt4lroĄ lub w ohrlinach fotm ptzytody, o których mo,wa v/ att. 6 ust. 1

pkt 1- 3 tejustawy;
przesttzegańa zakazu prowadzenia prac sejsmicznych §/ obszarach Euopejskiej Sieci

Ekologicznej Natuta 2000 (Bory Tucholskie -PLB 220009);';

10.

lJ.

1)

a\



ź. oo ustępie 14 dodai :

,,14 a. W związku z przedłużeniem obowiĘlwańa koncesji nr 49/2008/p wysokość oplaq
za prosladzoną działdność poszukiwawczo - tozpoznawczą wynosi 1,1,9 41,9 zł (słownie złotych: sto
dziewiętnaŚcie tysięcy czteLysta dziewiętanaście), płatne §/ terminie do 14 dni od dnia, w którym deqrzja
stała się ostateczna.

Opłata stanowi w 60o/o dochód gmin, na terenie, których będzie prowadzona dzlałalność objęta niniejszą
koncesją propotcjonalnie do powiezchni obszaru koncesji w gtanicach poszczególnych gmin, asl 40o/o

Narodowego Funduszu Ochtony Środowiska i Gospodarki Wodnej - nt konta BGK III/o Watsza:wa

9 21, 1 30 1, 06200000 1 099 52000 1 3.

Zobovięuje się FX Energy Poland Sp. z o.o. do przedstawienia niezwłoczńe otganowi koncesfnemu
i Podmiotom okteślonym w art. 141, ustavr'y z dńa 9 czerwca 201,1 r. Prawo gukgiąne i gómicry kopi
dowodów wpłat dokon},wanych na podstawie att. 1,33.".

uzasadnienie:

W dniu 30 wrześńa 2008 t. Ministet Śtodowiska udzielił spółce FX Energy Poland Sp. z o.o. koncesji
nt 49 / 2008 /p na poszukiwańe t rozpoznawanie złoż rcpy naftowej 1 gazu ziemnego v/ obszarze ,,Bysław-
§V'udzyń".

W dniu 29 sielpnia 2013 t FX Energy Poland Sp. z o.o. zwr6clła się z wnioskiem do Ministta
Środowiska o ztńanę ptzedmiotowej koncesji w zaktesie wydluzenia terminu jej obowiązltiania o okres
5lat,zpodziałemna3etapy(etapI-6miesięcy,etapII- 24rniesiące,etapIII-30miesięry),celem
wykonania 3 obligatoryjnych odwiertów do maksymalnej głębokości 5000 m otaz 4 opcjonalnych
odwiertów do maksymalnej głębokości 5000 m, a także obligatoryjnego wykonania 150 km2 badań
sejsmicznych 3D oraz opcjonalnego wykonania 400 km2 badań sejsmicznych 3D i 400 km badań
sejsmicznych 2D. Ponadto przedsiębiotca wystąpił o zmniejszenie powierzchń obszaru koncesfnego
z 867,3 km2 do 548,9 km2.

Planowana dzialalność w zakresie wynikająrym z wniosku, zgodnie z lstawą z dńa 3 pńdziemka
2008 r. o adostqlnianiu informaq'i o środowisku ijego ochron,ie, udryale ęołuryeńłtwa w ochronie środłwiska oraąo ocenach

oddĘaĄwania na środowisko (D". U. z 2008 t., Nr 199, poz. 1,227 z p6źn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi -

tozporządzeniem Rady Ministrów z drlta 9listopada 20t0 t w Ęrawi€ plryńi€węęć nogąrych <ruac3ul oddĘaĄwać
na Środłwisko (D". U. z 2010 r. Nt 213, poz. 1,397 ze zm.), nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
zfiacząco oddziaływaĆ na Śtodowisko. Tym safnym, w myśl § 3 pkt 43 Ltt. c ww. tozpotządzeńa,

Pzedsiębiotcę obowiązuj e zakaz wykonywania otwotów wiertrriczych o głębokości większej niż 1000 m,
w strefach ochrony ujęć wody, na obszatach zbiomików wód śródlądowych, na obszatach objętych formami
ochrony przytody, o których mo§/a w art.6 ust. 1pkt 1-3i5 usta\ily z dńa 16 kwietnia 2004r. o ochronie

?rymó 1ub w ottrlinach form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,- 3 tej usta\ily.

JedooczeŚnie, zgodnie z art. 96 ust, 1 ww. ustawy, organ koncesfny, po przeptowadzonej analjzie
stwierdził, że ptojektowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalrde znacząco oddziaływać na obszał
EuroPejskiej Sieci Ekologiczne,| Natura 2000 - Boql Tucholskie - PLB 220009. Biorąc pod uwag€ powyższe,
nie zostało prueprorvadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływańa na śtodovzisko planowanego

Przedsięwzięcia a także nie było konieczne uzyskanie przez ptzedsiębiorcę deqzlt o śtodowiskowych
uwarunkowaniach.

Niemniej l.drruĘ przedsiębiotcę obowiązuj e przestzegańe zakazu ptowadzańa ptac sejsmicznych
oraz wiettniczych na obszarze Eutopejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. §7 przypadku konieczności
wykonania prac geologicznych oddziaŁy*ująqrch na obszat Natufa 2000 lub wykony"łzania odwiertów
o głębokoŚci większej niż 1000 m w strefach ochrony ujeć wodn na obszatach zbiorników wód
Śńdlądowych, na obszarach objętych formami ocfuony przyrody, o których mo,§/a w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5
ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o ochronie PrrylroĄ \ub w otulinach fotm puyrody, o których mo\ł,a w art. 6

ust. 1 pkt 1,- 3 tej usta§/y, wymagana będzie zmjana koncesji otaz uzyskańe decyzji o śtodowiskowych
uwarunkowani ach zgody na rcalizację pzedsięwzięcia.



Zgodńe z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geologit,7ne i górnu7e organ koncesfny zasięgnął opinii

u właściwych wójtów gnrrn oraz butmistrzów miast, ktotzy zaopiniowali pozytlwnie projekt

rczstrzygnięcia w przedmiotow-ej sptawie, za wyiątkiem Wójta Gminy Ś*i.kuto*o, który nie wydał

postanowienia w przedmiotowej sprawie w pzewidzianlrm ,r.'^*owo terminie. \ff/ związku z powyżsą-m,

zgodnie z att. 9 ust. 1 i 2 Prawa geo/ogic7nego i górtiąego, organ koncesyjny uznał btak zaięcia stanowiska

za przyjęcie tozstrżygn!ęcia sptawy w brzmieniu przedłożonym ptzez Ministta Środowiska.

Dodatkowo Burmisttz Ś*iecia okteślił w postanowieniu z dnta 6 wrzeŚnia 2013 r.)

znak: ROŚiGK 6523.1,.1.2013, warunki dotyczące ptowadzenia ptzez przedsiębiorcę prac geologicznych

na terenie gminy Świecie. w rym: stosowanie niezbędnych środków technicznych i organtzacllnych w celu

vtrzymania w należyĘm stanie dtóg dojazdowych i wjazdowych, prowadzących na teren objęĘ Ptacami
geologicznymr otaz uzgadnianie puejazdu z właścicięIamj działek, po których odby,wać się będzie Ptzejazd
do mie;sca objetego pracami geologicznymi , Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geologicąne i góruitry,

informacje o sposobie ptzec:lsłdziaŁania ujemnym wpłyxzom zamietzonej działalności na środowisko

stanowią część wniosku o przedmiotową zmianę koncesji. Przedsiębiorca przedstawił zatem informacje

dotyczące przedsięwzięć malących na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa

ptacy i ochrony śtodowiska oraz sposób ptzecisrdziałania ujemnym wpły,wom zamietzonej działalności

na śtodowisko. Ponadto, w myśl obowiązujących przepisów prawa materialnego, przedsiębiorca

zobońązaŁ się we wniosku do uzyskania ptzed wyjściem w telen zgody właścicieli nieruchomości

gruntowych.
Porłyższe watunki wynikają bezpośrednio z ustępu 13 koncesji, zgodnie z którym koncesja nie

narusza pfa§/ właścicieli nieruchomości gruntowych, a wykonawca pfac jest zobońązany
do pfżestfżegania dalszych wl,magań okteŚlonych pfżepisami pfawa, zwłaszcza Prawa geologicąnego

i gómic7ego, ptawa ochrony śtodowiska, ochtony gruntów rolnych i leśnych, ptzyrody wód i odPadów.
\ff/ związku z po,wyższym, w niniejszej decyzji organ koncesljny odstąpił od nakładania szczeglłowych

\Marunkóv/ podniesiony ch przez Butmistrza Ś*iecia.

Stosownie do art. 30 i art. 31 ustawy Prawo geologcyne i gómicry w decyzji określono wiek utwotów

l, przesftzeń, w granicach której ma być prowadzone poszukiwanie i rozpożnawanie zł6ż kopaliny, tetmin

ważności koncesji ze wskazaniem tetminl tozpoczęc]a dzjałaLności, zaktes i hatmonogram ptac

geologicznych oraz dopuszczaln e zmiany ilościowe zakresu ptac geoftzycznych.

Dodatkowo na podstawie att.82 ust. 1 i ust. zl ustawy Prawo geologic7ne i górnicąe uszczegółowiony

został zaktes i harmonogfam raportowania tealtzowanych w ramach przedmiotowej koncesji prac

poszukiwawczo - tozpozna,wczych, celem zapewnienia organowi administracji geologiczne1 bieżących

informacji z ich przebiegu.

Ponadto niniejszą decyzj+ zaktualtzowano zapis doqczący v/ymogu zagospodatowania wydobytej

kopaliny zgodnie z ustawą z dnia 9 czetwca 201,1 r. Prawo geologit,ąne i górnicąe.

Zgodnie z tozporządzeniem Rady N{inisttów z dnia 15 paździenlka 2012 t. w sPrawie Państwowego

§yt€mu odniesień ptrysttąenrych (Dr. U. 2012 poz. 1,247), od dnia 28 listopada 201,2 r. wykon}'wania

załączn|kow graftcznych, stanowiących element wniosku koncesyjnego, obowiązują dwa równoptawne

układy współrzędnych płaskich ptostokątnych, tj. układ "PL- 2000" i "PL ,1992". W związku

z powyższym dostosowano ust. 1 przedmiotowej koncesji (zmiana zapisu koordynatów geogtaficznych

koncesji) do obowiązujących standardów ptawnych.

Przedsiębiotca został zobowiązany do uiszczenia opłaq z ryfułu poszukiwania i rozpoznarvania złoż

kopalin. Opłata zostala ustalona na podstawie art. 1,33 ustawy z dnta 9 czerwca 2011 t. Prawo geologic7ne

i gómicąe @". U. Nt 163, poz. 981, ze zm.), 1ako iloczyn stawki opłaty za kilometr kwadtatowy

dla węglowodorów (21,1,56 zł) i ilości kilometrów kwadratowych terenu (548,9 km2), na którym będzie

prowadzona dziaŁalność. Opłata stanowi odpowiednio dochód gmin, na tetenie których prowadzona

będzie działalność objęta koncesją i dochód NFOSiGW.
§(1 toku postępo§/ania Ministet Środowiska ustalił, jak rqrm2g2 tego aft. 155 ustawy z dnia 14 czetwca

1960 r. - Kodeks połtgpowania adminiłtra$nego Q)z.IJ. z 201,3 t. poz.267 t.j.), że zmiana decyzji, w zakresie

wl-nikającym z wniosku o zmianę przedmiotowej koncesji, leżywinteresie stfon}/, przy cz},m zmianie tej

nie sprzeciwiaja się przepisy szczególn e, ani też nie narusza ona interesu społecznego.



\Vobec powyższego oIzeczoflo jak w sentencji.

strona niezadowolona z
pzepisy dotyczące odwołań)
spfav/y.
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Otrzvmuie (z.t,:.o.\:

1. FX Energy Poland Sp, z o.o., ul. Chałubńskiego 8, 00-613 §?'arszawa
2. a/a

Do wradomości (z.o.o.):

7. Urząd N{iasta Bydgoszcz
2. Urząd Miasta i Gminy Świecie
3. Urząd Miasta i Gminy Koronowo
4. Urząd Gminy Cekcyn
5. Urząd Gminy Lubiewo
6. Utząd Gminy GosĘcyn
]. Urząd Gminy Lniano
8. Urząd Gminy Bukowiec
9. Urząd Gminy Swiekatowo
10. Urząd Gminy Pnlszcz
11. UuądGminyDobrcz
12. Urząd Gminy Osielsko
1,3. Ulząd Gminy Sicienko
14. Starostwo Powiatowe w Tucholi
15. Starostwo Powiatowe w Ś*ieciu
1ó. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
17 . tJrząd N,Iarszałkowski \Mojewództwa Kujawsko-Pomorskiego
18. Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
19. NFOSiCW w Warszau,ie
20. N. inisterstwo Gospodarki w \i?'awszawie
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