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DECYZJA

Dzialaj1c na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 w zwi4zku z art. 30, art. 37, art. 31ust. 1, a{t. .19

ust.2 oraz att. 133 ust. 5 ustas,1, z dnia 9 czerwca 201.1 r. Prawo geo/ogitryte i ghniry @2. U. z 2014 r.,

poz. 613 ze zrn) oraz att. 104 i nast. orzz art- 155 ustaw]- z doia 11 czetwca 1960 r. - Kodeh' ?lrtpzudtia
adniuisraryiwgt (Dz. U. z 2013 r. Nr 261 ze zm.), po rozpauzeniu wniosku FX Energl- Poland Sp. z o. o.

z siedzib4 w Warszarvie oraz po uzvskaniu opinii wla6ciul'ch organ6w wsp6ldzialaj4cych

postanawiam

1) zmieni6 koncesjE nr 50/2008/p na poszukiwanie i rozpoznawanie z162 topy naftorvej i gazu zlemnego

rr,' obszarze ,rBtda-Rzeczenica", polo2onym na terenie grnin: Czluch6w, I{oczala, I(onarzl'ny, Ptzechlewo,

Rzeczenica rv wojew6dztwie pomotskim, udzielon4 \a g.ecz FX Energv Poland Sp. z o. o. deqzj4 l\{inistra

Srodorviska z dria 30 rvrzeSnia 2008 r., w brzmieniu ustalonl.m decvzj4 z dnia 30 rvrze(nia 2013 r. (znak:

DGI(v 4770 233 /38900 /13 / /'C), w ten spos6b, 2e:

w ust€pie 4a koncesji *yrazy:

,,Zakres prac zostal ustalony w ,,Prajekie rubdt gtokgiTp,ch nlt Pot<ltkiu ie i ru*lltltudnie {d1rup1 naftowel i gary

{emnego na obt1arTe bkku konr:etyine.g ,,Brda-R4trynira",bpd4c1,m zal4cznikiem do wniosku o zmiang koncesji."

zastepuie siq wyrazami:

,,Zakres prac zostal ustalony w ,,Prujekcie ruhit geokgiTlgth na pos1akiwarie i ru()o<nlwlt e {di rupt naltowel i ga1u

ryemnego na obtlarae bkkt konLy:lnego Brdu-Rryrryttia" otaz w ,.Pmjekrie mhlt geololc71gch ru pot4ukiwanie i ruW\1duu ie

{d4 rup1 ndJkwel i gaTu 71ennegt, te .ktt: Prua xjwique )D, tzjon: R4rryniu" stanou'i4cych odpowiednio zal4cztri\,i

do kolejnych wniosk6w o zmianp koncesji."

uslep 7 koncesii otrzymuje brzmienie:

,,7. \Vvkonarvca rob6t geologicznlch jest zobowi4zany zagospodarosad kopalinE sydobyt4 Lub w1-dob1-rvajzic4 siE

samoistr.ie podczas l1'konl.rvania q'ch rob6t, zgodnie z art. 8-1 ustas.t'z dnia 9 czcrrvca 2011 r. Pruwo ,qeo/ogicrye

i griruiry."

uslep 8 koncesii olrzymuie brzmienie:

,,8. \\,szlstkre pr6bki geologiczne, $, t\,-m rdzenie wiermicze, uzvskane rv s.-r,niku ptovzdzenia prac geologtcznvch

zdtcza sig do pr6bek geologicznych tw'alego ptzechorr,.r,wania. Zobowi4zuje sig przedsigbiorcq do zachowania

szczeg6lrrej statanno(ci ptzy pobieraniu pr6bek geologicznych, u,la6cirvego ich zabezpieczenia otaz ptzekaztota nte

mruej ni2 '/z rdzen)a wiermiczego (przekr6j pionoul) oraz 1./z objeto(ci innych pr6bek geologicznych do

Centralnego ,Vchiwum Geologicznego rv \\'arszawie w terminie &iewiEciu miesiqo' od zakonczetia pobierania

rdzenta otaz. innvch pr6bek geologicznvch. Infon:.racj€ o dacie rozpoczpcia i dacie zako6czenia pobierania r&enia
rviertniczego lub innr,cl.r pr6bek geolog,icznl'ch przedsigbiorca jest zobowi4zany zastzet w raporcie kvartalnvm.

J.



Przekazany fragment rdzenia wiertniczego powinien znald,owat sie w stanie mo2liwie najmniej zmieoronym

w stosunku do stanu, w jakim znajdowal siq w momencie jego pobtania, w szczeg6L-ro6ci nie powinien by6

poddany badaniom, kt6re w- spos6b istomy wplywaj4 na jego wla6ciwoSci lzyczne lub chemiczne. W sltuacji, gdy

z powodu szczeg6lnych okoliczno6ci niemozliwe,est przekazanie tdzenia wiermiczego lub innych pt6bek

geologicznych we wskazanym terminie, przedsipbiorca ma obou,i4zek poinformowa6 o ti,m organ koncesyjny,

wskazuj4c przyczyne oraz przewidy-wany termin przekazania, nie dlu2szy jedrak nD dvrana6cie miesigcy od dnia

zakoiczenia pobierania rdzenia wiertniczego lub innych pr6bek geologicznych.

W przlpadku braku mo2Liwo(ci przd<azaoia rdzenia wiermiczego lub pr6bek geologicznych w wymaganym

wlnniarze, nale2y w ptotokole przekazaria pzedstawi6 uzasadnienie r62nicy w planowanej oraz otrzl.manej ilo(ci

rdzeoia wiertniczego lub p6bek geologicznych, wraz ze spisem i rozmiarem rdzenia wiertniczego lub pr6bek

geologicznl.ch, kt6re ulegl,v ponadplanowemu zliszczer'7n otaz .rskazat, jakie zostaly podjpte 6rodki ostro2no6ci

w celu rr,1'wi4zania siE z obowi4zku ptzektzaria rdzenia wiermiczego lub pr6bek geologicznych we wladciwym

stanie oraz ilo(ci.

Protok6l potwierdzajag termin, )iczbg r rodzaj przekazanych pr5bek albo uzasadnienie r62niq w planowanej otaz

oftzymanej ilo6ci rdzenia wiertniczego lub pr6bek geologrcznvch, wraz ze spisem i rozmia.tem pr6be\ kt6re ulegly

ponadplanowemu zriszczerio, w1'konawca dostarczy organowi koncesfnemu w terminie 14 dni od daty ich

przekazanta do Centralnego Archiwum Geologicznego."

po usttpie lla koncesji dodaie sig ustqp llb w btzmieniu:

,,11b. Rozpoczqcie obligatorylnych badari sejsmicznych 3D etapu V nast4pi w IV hvartale 201,4 r., ne p6iruq nn
dnia 30 listopada 2014 r. Za tozpoczpcie dzialalnodci rozumie siq ptzyst4pienie do tealizacji prac sejsmicznych

3D ustalonych u. zakresie pmc etapu V (ust. 4a koncesj). Zobowiqn\e sip przedsigbiorcq

do pisemnego poinformowania otganu koncesfnego o planowanym tozpoczqciu tob6t geologicznvch

w terminie 1,1 dni przed zamierzonym ich rozpoczqciem,"

w ustgpie 12 koncesji wyrazy:

,,12. Na terenie obj€tym niniejsz4 koncesj{ prz edsiebiorcE zobowi4zuje sig do:"

zastqpuie siq wyrazami:

,,12.Na terenie objetym niniejsz4 koncesj4 w zakresie dotycz4cy'm ptac poszukiwawczo-tozpoznawczych etap6w

od I do lII (ustgp 4 koncesji), przedsigbiorcE zobowipuje siE do:"

po ustepie 12 koncesii dodaie sig ustgp 12a w brzmieniu:

,,12a. Prace poszukiwawczo-rozpozfiawcze przewidziane do realizacji w etapie V (ustqp 4a koncesji)

prowadzone bgd4 zgodnie z wydan4 w dniu 22 paidziemtka 2013 r. decyzi4 W6ita Gminy Pzechlewo

@nakt O5.6220.8.2012) okre6laj4c4 Srodowiskowe uwarunkowania real.izacji przedsigwzigcia."

2) decyzJi rv pkt. 1 nada6 rygor nat)'chmiastowej w1'konalnodci.

Uzasadnienie

\\ dniu 30 wrzeSnia 2008 r. Minister Srodowiska udzielil na rzecz FX Enetgl. Poland Sp. z o. o. z siedzlb4

rv \n'a.tszawie koncesji ru 50/2008/p na poszukiwanie i rozpoznawanie z162 ropy naftowei i gazu ziemnego

rv obszatze ,,Brda-Rzeczenica", poloZonl.m na terenie grnin: Czluch6w, Rzeczenica, I(oczala, Przechlewo, Upnica,

I(onar4'nl 0122 miasta Miastko w wojew6dztwie pomotskim.

5.



Na wniosek l{oncesjonariusza decyzj4z dtra 30 wrze6nia 2013 r., znak DGI(w-4770-233 /38900/ 13/ AC Minister

Srodou.iska zmienil nadmienion4 koncesjg poprzez wydlu2enie terminu jej obowiqzlwania o kolejne 3 lata celem

konqnuowania dzialalno(ci koncesfnej o tozszeaony zakres prac poszukiwawczo-rozpoznawczych. Ponadto,

rv/w deqzj4 zmniejszono powierzchnip obszaru koncesji z 450,10 km, do 448,81 km2. \\' rezultacie obszar

,,Brda-Rzeczenica", po zmianie przebiegu granic koncesji nr 50/2008/p, obj4l gminv: Czluch6w, I{oczala, I(onarzyny,

Przechlewo, Rzeczenica wojew6dztwa pomorskiego.

NastEpnie, w dniu 1 sierpnia 2014 r. FX Energy Poland Sp. z o. o. z*r6cila siq do organu koncesljnego

z wnioskiem (uzupelnionym w dniu 8 paidzlemka 2011 r.) o kolejn4 zmianp przedrrriotowej koncesji w zakresie

umo2[wienia realizacji rob6t geologicznl'ch zaplanowanph w etapie V (ustqp 4a koncesji) rv obtgbie obszar6rv

nale24cych do Eutopejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (Czenvona Woda pod Babilonem - PLH 220056, Jezioro
Dymno - PLII220069, Nowa Brda PLH 220078, Sp orysz - PLH 220064). \\'zakesie w1'nikaj4cym z wniosku, rv my(l

pzepis6w ustawl, z dnia 3 paidziemka 2008 r. a adortqltianiu inltmaqi o irodotuirkr i jego ochrunie, ad{nk Eoleryinwu
w ochronie irodaui&a ora7. o ot:enar;h otltl{alywaria na irudawitka ,4)2. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz przepisow

wl.konawczych rozporz4dzenia Rad1, N{inistr6v z dnia 25 czetwca 2013 r. Trieniuj4cego ro orT4dqenie w rprawie pryclrigwryei

na!41t)h ytdL\ql:o odd{ulywat' ra irudotyi:ka {)2. U. z 2013 r., poz.817), planowana dzialalnodi stanowi pzedsiqwzigcie

mo9qce zDaczqco oddzialywai na (rodowisko. Jakkolwiek, w dniu 22 paidziemka 2013 r. Przedsigbiorca uzyskal

decyzjE okre61a14c4 6rodov'iskowe uwarunkowania realizacji przedsiqwziEcia rq.d64 przez W6jta Gminy Przechlewo

(znak 05.6220.8.2012), kt6ra dol4czyl do naclmienionego wniosku. Tym samym! niniejsza zmian4 koncesji

or 50/2008/p (ustqp 12a koncesji) zobowi4zano FX Energv Poland Sp. z o. o. do prowadzenia wynikaj4cej z niej

dzialalno6ci poszukiwawczo-rozpozta*-czej za zloiami ropv naftowej i gazu ziemlego w obszarze ,,Brda Rzeczenica"

zgodnie z w/rv decyzj4

Poniewa2 wr.ioskowana zmiana koncesji r.ie zrierza do powipkszenia objqtego rri4 obszaru, zgodnie z art. 49

ust. 2 ustawy - Pruw7 geahgirnne i girniLae, przeptowadzenie niniejszego postQpowania nie w1'magalo poprzedzenia

przetargiem.

W declzji okre6lono r6wniez tennin rozpoczpcia prac sejsmicznych 3D etapu V oraz nalo2ono na

Pzedsiqbiotcg obowi4zek pisemnego poinformowania organu koocesyjnego o planowan)m tenninie ich

rozpoczpcia.

Niniejsz4 decyzj4 na podstawie art. 82 ust. 4 ustaw)- Pruwo geo/ogiclne i giruicle, okteilono r6wnie2 zakres

i harmonogtam przedstawienia otganowi koncesljoemu infonnacji geologicznej uzyskanej w ramach prac

rr.ynikaj4cych z zakteso koncesji. Co wiqcej, przedmiotow4 dec1zj4 wszystkie pr6bki geologrczne, w tym tdzenie

wiertnicze, uzyskane w- *1'niku prowadzenia prac geologicz,n\ch zaEczotro do pr6bek geologicznych trwalego

przechowl'war.ria, a Przedsigbiorca zostal zobowi4zany do przekazania nic mniej ni2 % objqto(ci uzyskanych pr6bek

geologicznych do Centmlnego Archiwum Geologicznego w \\'arszaw-ie oraz dostarczetra otgaoowi koncesyjnemu

protokolu potwierdzajqcego termin, liczbq i rodzaj przekazanych pr6bek.

Stosownie do wniosku I{oncesjonariusza (pismo z dnia 8 paldziernika 201,1 r.) nadano nat},chmiastow4

rr,1'konalnoS6 niniejszej decyzji zmieniaj4cej koncesjE or 50 /2008/p.

\\' toku prorvadzonego postqporvania organ koncesyjny, dzialaj1p na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 w' zwipku
z art. 3.+ ust. 1 ustawr - Prawo geo/rgirine i ghni1, zasrpgnql opinii rv6jt6w i bunrristz6rv wla6ciwr''ch ze rvzglEdu na

miejsce r.v,vkonywania zamierzonej dzialalno(ci. \\'szystkie organy wsp6ldzialaj4ce pozl,q,wnie zaopiniorvaly projekt

rozstrzl,gniqcia w sprawie zmiany koncesji nr 50/2008/p w przewidzian; m Lrstawowo terminie.

Zgodnie z art. ii3 u.rawy - Kodek: pottgpow.t,tiL ad,,titl.trt.ljneso za slron\ u rocz4c\m sig prrstqprru aniu uznano

ka2dego, czyjego interesu prawnego lub obowi4zku doqczy, postEpowanie.

Organ koncesl,jny w toku ptowadzonego postqpowania zapewnil stronie postqpowania czynnl udzial

rv ka2dvm stadium postgpowatrz, a przed w1'daniem niniejszej koncesii umo2liwil jej vlpowiedzenie sig co do

zebranych dowod6w i material6u c>raz zgloszonych 24dari rv przedmiotowej sprawie. Strona nie wliosla zastrze2eA

do prowadzonego postEpowania.



W toku postgpowania Minister Stodowiska ustalil,

adniti$rarljnego, 2e zmiana decyzji, w zakresie wynikaj4cym

w interesie strony. przy czym zmianie rej nie sprzeciwiaj4 sig

spolecznego.

Wobec powy2szego orzeczono jak w sentencji.

zgodrte z art. 155 ustawy - Kod.ek ?zltelplwdttil
z wriosku o zrai^ne przedniotowej koncesji, leiy
przepisy szczegolne. ani te2 nie nantsza ona interesu

stosuJac pfzeplsyStrona niezadowolona z tnoze

dotycz4ce odwolai, zwr6ci6 siE z

Otrzvmuie (z.D.D):

1 . FX Energlr Poland Sp. z o. o. w Watszawie

2. a/a.

Do wiadomo6ci (z.p.o.l:
1. Urz4d Gminy Czluch6w
2. Uz4d Gminy Koczala
3. Urz4d Gminy Konarzyny
4. Utz4d Gminy Pzechlewo
5. Uz4d Gnriny Rzeczenica
(r Starosrwo Powiatowe w Czluchoule
7. Starostwo Pou/iatowe w Chojnicach
8. Urz4dNlarszalkowskiWojew6dztwaPomorskiego
q. Okr€go\g Urzqd Corniczl w Poznaniu

10. Narodowl' Fundusz Ochrony Stodowiska i Gospodarki \\'odnej w l7arszawie
11. Regronalrry Dyrektot Ochrony Srodowiska w Gdarisku
I2. V oiewodzki Inspektorar Ochrony Srodowiska w Cdarisku
13. \l-rnisrersrwo Gospodarki w War"zawre
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