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DECYzIA

Działając na podstawi ę art. 22 ust. 1 pkt 1,, w związku z art. 30, art. 31,, att. 34 ust. 1, att. 49 ust. 2, att. 133

ust.5ustawyzdńa9czer§/ca201,1,tPrawogeologiąneigóruicąe@".U.z20'1,1,t.,Nr1,63,poz.981,
ze zm.), art. 1,04 i nast. otaz att. 1,55 ustawy z dńa 1,4 czetwca 1,960 t - Kodtks PortęPowania adminiłtratljnego

(Dr. U. z 2013 t. poz. 267 t.j.), po rozpatlzeniu wniosku FX Energy Poland Sp. z o. o. z stedzlbą

w \Warszawie ofaz po uzyskaniu opinii właściwych otganów współdzlałających

poStanawlam

zmieńc koncesj€ nr 50/2008/p z dnia 30 wtześnia 2008 t. na poszukiwańe t rozpoznawanie zŁoż topy

naftowej i gazu ziemnego w obszatze ,rBrda - Rzeczenica", położonym na tetenie gmin: Człuchów,

Rzeczeńca, I{oczała, Ptzechlewo, Lipnica, I{onarzyny otaz miasta Miastko w województwie pomotskim,

w ten sposób, ze:

t. ustep 1otfzvmuie brzmienie:

,,L lJdziehć FX Enetgy Poland Sp. z o. o. §IP: 5212751481) z stedztbą w Warszawie koncesji

na poszukiwanie t tozpoznawanie złoż rcpy naftowej t gazu ziemnego ,w obszarze ,rBrda -

Rzeczenica", położonym na tetenie gmin: Człuchów, I(oczała, Konarzyny, Przechlewo, Rzeczeńca
w województwie pomotskim, którego gtanice wyznaczaj1 linie łączące punkty (1-D " następuiących

współrzędnych:

Układ PL - 1992

Nr punktu x Y
1, 675804,0 369243,0

2 675337,0 385ó1 9,0

3 667194.7 385440,8

4 666983,8 394386,9

5 ó55083,2 394117,9

6 655745,0 3ó8038,0

7 674937,0 368579,0

Powiezchnia zutu pionowego opisanego wyżej obszałuwynosi 448,81 krn2.";

usteo 2 otfzvmuie brzmienie:

,,2. Ce\em prac poszukiwa,wczych t rozpozna-wczych, prowadzonych w utworach peffnu, katbonu
idewonu jestudokumentowanie,wwyżej opisanym obszatze,złożropy naftowej igazuziernnego.";

2.



3. u§tęp 3 otfzymuie bfzmienie:

,,3. 
'§V'arunki jakie powinny być spełnione przez przedsiębiorcę korzystającego z koncesji okeśla umowa

o ustanowieniu użŃowania gómiczego z dńa 30 wtześnia 2008 r., z^,§/^Ita pomiędzy Skatbem Państwa,
w imieniu którego występuje Minister Środowiska oraz FX Energy Poland Sp. z o.o., zmieniona
aneksem nr 'l, z dria .39.-wtześńa 2013 r.";

4. po ustępie 4 dodaie się ustęp 4 a w brzmieniu:

,,4 a. Ustala się następujący zakres ptac poszukiwawczych i rożpoznawczych (od dnia 30 wtześnia
2013 t do dnia 30 września 201,6 r.):

I. Etao rV (6 miesiecv):

- analtza geologiczno - geofayczna;

II. Etao V (30 miesiecv):

- wykonanie 75kfi2 badań sejsmicznych 3Dxx;
- wykonanie 1 odwiertu do maksymalnej głębokości 5000 m;

Opcjax:

- wykonanie 200 km2 badań sejsmicznych 3D*x;
- wykonanie 200 km badań sejsmicznych2D**;
- wykonanie 2 odwiertów do maksymalnej głębokości 5000 m;

x oPcja - ptzystąpienie do zaktesu ptac określonego w opcJi uzależnione jest od wyników prac
obligatoryjnych
** na powierzchni terenu

Zakręs Prac został ustalony ,w 
,,Pmjekde robót geologiąnjlch na połryakiwanie i roQoąnawanie dóz -p.y na.rtowęi

i ga7u Ęerzlnego na obłyatąe bloku konceyjnego ,,Brda - Ęlrynid', będąrym zaLącznil<tetn do wniosląl
o zmianę koncesji.

Infotmacje dotyczące szczegółowych lokąliząęj1 ptofili geofizycznych otaz wietceń zostaną
zamieszczone w projektach robót geologicznych (wykonanych zgodnie z Rozpotządzeniem Ministra
Środowiska z dńa 20 grudnia 2011 t. w Ęrawie sąc1egiłorych wlnagań dojcęrych prĘektów robót
geokgic1ryth, w 4lm robót, których wlkonlwanie wJJnaga ualskania konceyi (Dr. U. z 2001, r., Nt 288,

Poz. 1696)), któte zostanĄ pzedstawione otganowi koncesfnemu nie poźńej niż 30 dni przed
tozp oczęciem ptac tetenowych. ";

5. ustęp 5 otfzymuie brzmienie:

,,5. §7 tamach koncesji dopuszczalne są zmiany ilościowe zakresu ptac geoftzycznyclt,
ńep tz ekracz alace 1, }oh." ;

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

,,5 a. Ptace wiertnicze w celu poszukiwania i tozpoznawanja zlóż ropy naftowej i gazu ziemnego będą

Prowadzone w utworach peflnu, katbonu i dewonu, maksymalnie do głębokości 5000 m.";



7. usteD 7 otrzvmuie brzmienie:

,,7. §7ykonawca pfac geologicznych jest zobolńązany zagospodatować kopalinę wydobytą

lub wydobywajacł sie samoistnie podczas wykonywania Ęch prac, zgodnie z przepisami ustavr'y z dnia

9 czerwca 2011, r. Prawo geokgiąne i górnicry (D". U. z 201,1, r. , Nt 1,63,poz.981, ze ztn.).";

8. usteo 9 otfzvmuie brzmienie:

,,9. Przedsiębiorcę zobowtąnlje się do spotządzańa pisemnych lsvatalnych spralvozdań

z ,działalności objętej koncesjĄ w fotmie tabe|arycznej zawietające1 zestawienie wykonanych

otaz pozostających do wykonania prac, wskazanych do rcalŁacji w ustępie 4 a wtaz

z przedstawieniem lokalŁaclt pfac tefeno§iych otaz zestawienie ptac będących w ttakcie rcaltzacii.

Sptawozdanie kwattalne za każdy oktes, optacowane według stżnu na dzień 31, rr'atca, 3O czenvca,

30 września otaz 31 grudnia każdego roku obowiĘywańa koncesji należy ptzekazać organowi

koncesfnemu w tetminie do 14 dnia miesiąca następu'ącego po miesiącu kończącym kwatalny oktes

sptawozdawczy. Opisany obowiązek sptawozdawczy dotyczy okresu obowiązywania koncesji od dnia,

w którym niniejsza decyzja stała się ostatecz7la.

Pzedsiębiorcę zobolńęuje się do ptzedstawiańa corocznie organowi koncesfnemu raportów

z ptolvadzonych prac (zaslietających omówienie wykonanych prac wraz z pzedstawieniem LokalŁacji
ztea7tzowanych ptac terenowych, uzyskanych w wyniku badań parametrów otaz stafiu zaawansowania

ptac będących w trakcie reahzacji) oraz odpowiednio bieżących wyników pnc określonych w ustępie

4 antiejszei koncesji w tetminie do 31 styczniakażdego toku obowiązywańa koncesji. Wyniki ptac

powinny być przedstavrione na nośnikach elekttonicznych w formatach uwzględniająrych standardy

zapisu i prezentacji przewidzianych dla odpowiednich rodzalow prac." ;

9. usteo 10 otrzvmuie brzmienie:

,,10. I(oncesjiudziela się na okres 8latltcząc od dnia udzielenia koncesji.";

oo usteoie 11 dodaie sie usteo 11 a w brzmieniu:

,,1,1, a. Rozpoczęcie ptac wiertniczych etapu V nastąpi ńe poźńej ńż do dnia 30 wrześńa 2015 r.";

ustep ź otrzvmuie brzmienie:

,,12. Na tetenie objętym niniejszą koncesjĄ pzedsiębiotcę zobowiązoje się do:

1) przestzegańa zakazu wykonywania otwotów wienniczych o głębokości większej niż 1000 m,

w strefach ochtony ujęć wody, na obszatach zbiomików wód śtódlądowych, na obszarach

objętych formami ochrony przytody, o których mowa w att.6 ust, 1 pkt 1-3 i 5 usta\ily z dńa1,6

kwietnia 2004 r. o ochronie pr4lroĄl lub w otulinach forrn przyrody, o których mowa w aft. 6 ust. 1

pkt 1- 3 tej ustawy;

puestrzegańa zakazu ptowadzeńa prac sejsmicznych w obszarach Eutopejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000 (Czerwona §V'oda pod Babilonem - PLH 220056, Jezioro Dymno -
PLH220069, Nowa Btda - PLH220078, Sporysz - PLH 220064);';

12. oo usteoie 14 dodaie sie usteo 14 a w brzmieniu:

,,14 a. §7 związku z przedłużeniem obowiĘywańa koncesji nt 50/2008/p wysokość opłaty

za prowadzoną działalność poszukiwawczo - tozpozl|^wczą wynosi 97 643 zł (słownie złoĘch:

10.

11.

2)



dziewiędziesiąt siedem tysięcy sześćset cztetdzieści ttzy), płatne w terminie do 14 dni od dnia, w którym
decyzla stała się ostateczn^.

Opłata stanowi w 600/o dochód gmin, na terenie, których będzie prorvadzona działalnośc objęta nlniejszą
koncesjĄ proporcjonalnie do powierzchni obszatu koncesji w gmnicach poszczególnych gmin, alv 40o/o

Narodowego Funduszu Ochrony Śtodowiska i Gospodarki Wodnej - nt konta BGI( III/o Watsza,wa

9 2113010 6200000 1 099 52000 1 3.

Zobowiązuje się trX Enetgy Poland Sp. z o.o. do puedstawienia niezwłocznie organowi koncesfnemu
i Podmiotom okteślonym w att. 141 usta§ly z dńa 9 czer:§7ca 201,1, r. Prawo geologic7ne i górruiąe kopi
dowodów wpłat dokon},wanych na podstawie att. 1,33.".

uzasadnienie;

W dniu 30 wtześnla 2008 r. Ministet Środowiska udzielił spółce FX Enetgy Poland Sp. z o.o.

koncesji nt 50/2008/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złoż ropy naftowe,i i gazu d,etnego w obszarze

,,Bfda - Rzeczenica".

. §7 dniu 29 sierpnia 201,3 r. FX Energy Poland Sp, z o.o. zwtóclła się z wnioskiem do Ministra
Stodowiska o zfiianę przedmiotowej koncesji w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązy,wania o oktes
3 lat, z podziałem na 2 etapy (etap I - ó miesięcy, ętap II - 30 miesięcy), celem wykonania
1 obligatoryjnego odwiertu do maksymalnej głębokości 5000 m oraz 2 opcjonalnych odwiertów
do maksymalnej głębokości 5000 m, a także obligatoryjnego wykonania 75 km2 badań sejsmicznych 3D
oraz opcjonalnego wykonania200 km2 badań sejsmicznych 3D i 200 km badań sejsmicznych 2D. Ponadto
ptzedsiębiotca wystąpił o zmniejszenie powiezchni obszatu koncesf nego z 450,1,0 km2 do 448,81 km2.

Planowana działalność w zaktesie wynikającym z wniosku, zgodnie z usta,wą z dnia 3 październtka
2008 r. o udłłtęPniania infornaii o środowisku i jego ochronie, ud7fale lPohcryńłwa w ochronie środowiska
ora7 o ocenach oddĘafuwania na środowisko @r. U. z 2008 t., Nt 199, poz. 1,227 z poźn. zrn.) oraz przepisami
wykonawczymi - tozpotządzeniem Rady Ministtólv z dnia 9 listopada 2010 r. w Ęrawie prrydsięwryeć
rlxogąUch <nac<ątl oddęaĄwać na środowisko @". U. z 2010 t. Nt 213, poz. 1397 ze zm.), nie stanowi
Pzedsięwzięcia mogącego potencjalnte znacząco oddztaływać na środowisko. Tym samym, w myśl § 3 pkt
43 Ltt. c w§/. tozporządzenia, przedsiębiotcę obowiązuje zakaz svykony,wania otworów wiertniczych
o głębokoŚci większej niż 1000 m, w strefach ochrony uj€ć wody, na obszarach zbiorników wód
Śródlądowych, na obszatach objętych formami ochtony przytody, o których mov/a w art.6 ust. 1 pkt 1-3
i 5 ustawy z dńa 1ó kwietnia 2004 r. o ochronie PlryroĄIub w otulinach form przytody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1- 3 tej ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 96 ust. 1 ww. ustawy, otgan koncesyjny, po ptzeprowadzonej analizie
stwierdził, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie zn^cząco oddziaływać na obszary
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natuta 2000: Czetrvona '§7oda pod Babilonem - PLH 220056, Jezioro
Dymno - PLH 220069, Nowa Btda - PLI{ 220078, Sporysz - PLH 220064. Biorąc pod uwag€ powyższe,
nie zostało przeptowadżone postępowanie w sptawie oceny oddziaływania na śtodowisko planowanego
pzedsięwzięcla, a także nie było konieczne uzyskanie ptzez przedsiębiorcę decyzji o śtodowiskowych
uwarunkowaniach.

Niemniei jednak, ptzedsiębiotcę obowiązuje pzestrzeganje zakazu provadzańa pmc sejsmicznych
oraz wiettniczych na obszatach Europejskiej Sieci Ekologqcznej Natwa 2000, §7 pzypadku konieczności
wykonania prac geologicznych oddziaływujących na obszat Natuta 2000 lub wykonywania odwietów
o głębokości większej niż 1000 m w sttefach ochtony ujęć wody, na obszarach zbiotników wód
Śródlądowych, na obszatach objętych fotmami ochrony przytody, o których mov/a w art.6 ust. 1pkt 1-3
i 5 ustawy z dnia 1ó kwietnia 2004 t. o ochroniePrryroĄIlń w otulinach formprzyrody, o których mowa
lł att. 6 ust. 1 pkt 1,- 3 tei ustarły, wymagana będzie zmiana koncesji otaz uzyskanie decyzji
o środowiskowych u\il,arunkowaniach zgody na real7zację prz edsięwzięcia.

Zgodńe z att. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geologic7ne i górnuye ofgan koncesfny zasięgnął opinii
u właŚciwych wójtów grrlln oraz burmisffzów miast, ktotzy zaopiniowali pozytywnie projekt
rozsttzygńęcia w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do att. 30 i at. 31 ustawy Prawo geologic7ne i gómlcry w decyzji określono wiek utwotów
i Ptzestrzeń, w granicach któtej ma być prowadzone poszukiwanie t tozpoznawanie zloż kopaltny, termin
ważności koncesji ze wskazańem terminu rozpoczęcia działalności, zakres i harmonogtam pt^c
geologicznych oraz dopuszczaln e zmiany ilościowe zakresu prac geofaycznych.



Dodatkowo na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 4 ustawy- Prawo geo/ogic7ne i gótuicry uszczegółowiony
został zakres i hatmonogfam taportowania teaizowanych w tamach ptzedmiotowej koncesji prac
poszukiwawczo - tozpoznawczych, celem zapewnienia organowr admlnistracji geologicznej bieżących
informacji z ich przebiegu.

Ponadto niniejszą decyzj+ zaktuaizo,glano zapis dotyczący wymogu zagospodatowania wydobytej
kopaliny zgodnie ż ustawą z dnia 9 czerwca 2011, r. Prawo geologi1,7ae i górnicie.

Zgodnie z tozpotządzeniem Rady Ministtów z dnia 15 paździetn]ka 2012 t. w łPrawie Państwowąga
§J].fterytil odniesień Ptąeffryennlch @r. U. 2012 poz. 1247), od dnta 28 listopada 201,2 t wykonywania
załącznlkolv graitcznych, stanowiących eiement wniosku koncesyjnego, obowiązują dwa równoprawne
układy współtzędnych płasklch prostokątnych, tj. układ "PL- 2000" i uPL -1992", W związku
z powyższym dostosowano ust. 1 przedmiotowej koncesji (zmtana zapisu koordynatów geograficznych
koncesji) do obowiązujących standardów ptawnych.

Przedsiębiorca zostal zoborviązany do uiszczenia opłaty z tytułu poszukiwania i tozpoznawanja złóż
kopalin. Opłata została ustalona na podstawie art. 1,33 ustavry z dnta 9 czetwca 2011, r. Prawo geologicąne

i gómicry (Dr. U. Nr 1ó3, poz. 981, że zm,), jako iloczyn stawki opłaty za kilometr kwadtatow1,
dla węglowodorów ę17,56 zł) i ilości kilometrów kwadratowl,ch terenu (448,81 km2), na którym będzie
ptowadzona działalność. Opłata stanowi odpowiednio dochód gmin, na terenie których prowadzona
będzie dzialalność objęta koncesjĄ i dochód NFOSiGW.

W toku postępowania Minister Stodowiska ustalił, jak wymaga tego art. 155 ustawy z dnia 14 czet\rca
1960 t - Kodeks PonęPctwania adrzlinistralljtul Qż. IJ, z 2013 r. poz. 267 t.j.), że zr:;'iana decyzji, w zaktesie
wynikającym z wniosku o zmianę przedmiotowej koncesji, leży w interesie stfon),. przy czyrn zmianie tej

nie sprzeciwiaja się ptzepisy szczególn e, ani też nie natusza ona intetesu społecznego,

Wobec pow}zszego orzeczonojak w sentencji.

Strona niezadowolona 1, d9cyą1 ńożę
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Otrzl-muie (zn.o.\:

1, FX Energl, Poland Sp. z o.o., ul. Chałubńskiego 8, 00 613 Warszawa
2. a/a

Do wiadomości (z.o.o.):

1. Urząd \,[iasta Nliastko
2. Urząd Gminy Człuchów
3. Uząd Gmln1 Rzecznica
4. Urząd Gmlny Koczała
5. Urząd Grniny Przechlewo
6. Urząd Grnin,v Lipnica
1. Urząd Grniny Konarzl,ny
8. starostwo powiatowe w człuchowie
9. Starostwo Powiatowe w Bytowie
10. Starostwo Powiatowe w Chojnicach
11. U tząd N{arszałkowski Województwa Pomorskiego
12. Okręgowl.Urząd Gómiczy w Poznaniu
l]. NFOSiC\X' w \X'arszawie
14. Nlinisterstwo Gospodarki w \\'arszawie


