
Watsza-wa, dnia ?O września 2073 r.

MINIsTER Śnooo§t/IsKA

DGKw ąllo- L),] / \388+ /B/^C

DECYzJA

Działając na podstawi e art. 22 ust. 1 pkt 1,, w zlitązku z art. 30, art. 31, art. 34 ust. 1, , art. 49 ust. 2, att. 1,33

ust. 5 ustawy z dnia 9 czerrvca 201,1 r. Prawo geologic7ne i gómicry (D". U. z 201,1, t. , Nr 1,63, poz. 981

ze zm.), at. 1,04 i nast, otaz art, 1,55 usta§/y z dńa 1,4 czerwca 1,96O r. - Kod.eks PołtgPowania adninistraqlnego

(D". U. z 201,3 t. poz. 267 t.j.), po tozpattzeniu wniosku FX Energy Poland Sp. z o. o. z siedzibą

w Watszawie oraz po uzyskaniu opinii właściwych organów lvsplLdztałalących

postanawiam

zmienić koncesj€ nt 51,/2008/p z dnia 30 września 2008 r. na poszukiwańe t rczpoznawanie zLóż ropy

naftowej i gazu ziemnego w obszatze ,rUnisław-Gfonowo", położonym na tetenie gmin: Chełmno,

Chełmża, Ciechocin, Dąbtowa Chełmńska, Golub-Dobrzyń, Ęewo Królewskie, Lisewo, Lubicz,Łubianka,
Łysomice, Papowo Biskupie, Płlżńca, Stolno, Unisław, Wąbrzeźno, Zławieś §7ielka otaz miast Chełmno,

CheLnża,I{owalewo Pomorskie wwojewództwie Ęawsko-pomorskim, w ten sposób, że:

t. usteo 1otrzvmuie brzmienie:

,,1. Udzielić FX Energy Poland Sp. z o. o. §IP: 521,2751,48I) z siedztbą w \Watszawie koncesji

na poszukiwanie i tozpoznawańe złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze ,rUnisław-
Gfonov/o", położonym na tetenie gmin: Chełmno, Chełmża, Dąbrowa Chełmńska, I§ewo
I{rólewskie, Lisewo, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, Płużńca, Stolno, Unisław, Wąbtzeźno,
Złatńeś §7ielka otaz miast: Chełmno, Chełmża w województwie kujawsko-pomotskim, któtego granice

wyznacziląlińe łączące punkty (1-D 
" 

następujących współzędnych:

Układ PL-1992
Nr punktu x Y

1 614230,0 466637,3

2 615840,4 471,697,0

J 598060,3 488135,9

4 579087,4 470848,7

5 579081,4 466337,6

6 574301,1 466357,9

7 585776,9 447744,8

Powiezchnia tzutv pionowego opisanego wyżej obszaru wynosi 853,4l<mz.";

usteo 2 otrzvmuie bzmienie:

,,2, Celem prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, prowadzonych w utworach pefmu, katbonu
i dewonu jest udokumentowanie, w wyżej opisanym obszatze, złr>ż topy naftowej i ganl ziemnego.";

2.



3. ustęp 3 otfzymuie bfzmienie:

,,3. §7anrnki jakie Powinny być sPełnionę puęz przedsiębiotcękorzystającego z koncesji okteśla umov/a
o ustanowieniu użytkowania gómiczego z dńa 30 wrześńa 2008 r., z^,wmtapomiędzy Skatbem Państwa,
w imieniu którego występuje Minister Śtodowiska oraz FX Energy Poland Sp. z o.o., zmieńona
aneksem nt 1 z dńa 30 wześnia 2013 r.";

4. rro usterrie 4 dodaie sie ustep 4 a w brzmieniu:

,,4 a. IJstaIa się nastęPujący zaktes ptac poszukiwaslczych i tozpoznasłczych (od dnia 30 września
2013 r. do dnia 30 wtześnia 201,6 Ą:

I. Etap IV (6 miesiec]r):

- analtza geologiczno - geoflzyczna;

II. Etao V (30 miesiec_v):

- wykonanie 75km2 badań sejsmicznych 3Dxx;
- wykonanie 1 odwiertu do maksymalnej głębokości 5000 m;

Opcjax:

- wykonanie 200kmz badań sejsmicznych 3Dxx;
- wykonanie 200 kfn badań sejsmicznych 2D**;
- wykonanie 2 odwietów do maksymalnej głębokości 5000 m;

x oPcja - Pfzystą)ienie do zaktesu ptac okteślonego v/ opcji uzależnione jest od wyników ptac
obligatoryjnych
x* na powieuchń tefenu

Zakrcs Plac został ustalony w ,,Projekrie robót geohgicvrych na posąukiwanie i roęo7nawanie <łóz rofu naftorrl
i 8o<' Ęerunego na obsyalry bkku konceylnego ,,(Jnisław-Gronou-l0", będąrym załączni7łem do wniosku
o zfiianę koncesji.

Infotmacje doĘczące szczegółowych \6Ęąlizacji profili geoftzycznych oraz wietceń zostaną
zamieszczone w ptojektach robót geologicznych (wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministta
Srodowiska z dnia 20 grudnia 201I t. w Ęrawie łycąegiłowlch wlmagań doĄlc7ąqlch prĘektów robót
geologicąrylch, w jn robót, których wlkonlwanie wJmaya uylskania koncey'i 1D". U. z 2OOI t,, Nr 288,
Poz. 1696)), które zostanĄ pzedstawione ofganow"i koncesyjnemu nie poźniej nŁ 30 dni przed
rozp oczęclem ptac terenowych. ";

5. ustęp 5 otzymuie brzmienie:

,,5. W tamach koncesji doPuszczalne są zmiany ilościowe zakresu prac geofaycznych,
ńep rz ekr acz aj a c e 1, 0o/ o." ;

6. oo ustepie 5 dodaie §ie usteD 5 a w btzmienill:

,,5 a. Ptace wiettnicze w celu poszukiwania i tozpoznawania zł6ż topy naftowe j i gazu ziemnego będą
Ptowadzone w utwotach petmu, karbonu i dewonu, maksymalnie do głębokości 5000 m.";



7. usteD 7 otfzvmuie brzmienie:

,,7. §fykonawca prac geologicznych jest zobolitązany zagospodarować kopalinę wydobytą
lub wydobywającą sie samoistnie podczas wykonywania tych prac, zgodnte z przepisamt ustawy z dnia
9 czesvca 201,1, t. Prawo geologiąne i górwicry Q". U. z 201,1, t. , Nt 163, poz.981 ze zm.)."|

usteo 9 otrzvmuie brzmienie:

,,9. Przedsiębiorcę zobowiązuje się do spotządzańa pisemnych kwatalnych sprawozdań
z działalności objętej koncesją w formie tabelarycznej zawterające1 zestawienie wykonanych
ot^z pozostając,ych do wykonania prac, wskazanych do rcalizacji ,\^/ ustępie 4 a -§/taz

z przedstawieniem lokalŁacji prac tetenowych oraz zestawienie prac będących w trakcie rcallzacli.
Sprawozdanie kwartalne za każdy okres, opraco,§/ane według stanu na dzień 31, 7^natca, 30 czetwca,

30 wześnia oraz 31, grudnia każdego toku obowiĘywańa koncesji należy przekazać otganowi
koncesfnemu w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym lsvartalny okres
sptawozdawczy. Opisany obowiązek sprawozdawczy dotyczy okresu obowiąą,,wania koncesji od dnia,

w którym niniejsza decyzja stała się ost^teczfla.

Przedsiębiorcę zoboitązuje się do przedstawiania corocznie organowi koncesfnemu taportów
z prowadzonych prac (z,ańenjących omówienie wykonanych prac wtaz z pzedstawieniem lokalizacji
zteahzowanych prac tetenowych, uzyskanych w wyniku badań panmettiw otaz stal,|u zaaw^nsowania

ptac będących w trakcie reakzacji) oraz odpowiednio bieżąrych wyników prac określonych w ustępie

4 a ntniejszej koncesji w tetminie do 31 stycznia każdego toku obowiązryania koncesji. Wyniki ptac
powinny być pzedstawione na nośnikach elektronicznych w formatach uslzg|ędńających standatdy

zapisu i prezentacli przewidzianych dla odpowiednich rcdzalólv ptac."i

9. usteo 10 otrzvmuie brzmienie:

,,10. I{oncesjiudziela się na okres 8lat)lcząc od dnia udzielenia koncesji.";

Do usteDie 11 dodaie sie usteo 11 a w brzmreniu:

,,1, 1 a. Rozpo częcie ptac wiettniczych etapu V nastąpi ńe poźniej niż do dnia 30 wześnia 201,5 r.";

usten 12 otfzvmuie brzmienie:

,,12. Na terenie objętym niniejsząkoncesjąpzedsiębiotcę zobowlązaje się do:

ptzesttzegańa zakazu wykon},warua otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m,

w sftefach ochrony ujeć wody, na obszatach zbiorników wod śródlądowych, na obszatarch

objętych formami ochrony ptzytody, o których mowa v/ aft. 6 ust, 1 pkt 1-3 i 5 usta\ffy z dnia 1,6

lsxrietnia 2004 t, o ochronie PrryroĄ Lub w otulinach form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1

pkt 1- 3 tejustawy;

przestrzegańa zakazu prowadzenia ptac sejsmicznych w obszatach Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000 (Totfowisko Linie - PLH 040020, Zbocza Płutowskie - PLH
040040).";

t2. oo ustepie 14 dodaie sie usteo 14 aw brzmieniu:

,,'1-4 a. §V' związku z przedłużeniem obowiĘfwarua koncesji nt 51/2008/p vysokość opłaty

za prowadzoną działalność poszukiwawczo - Iozpoznawczą wynosi 1,85 666 zł (słownie złoqch:

10.

L

1)

2)



sto osiemdziesiąt pięĆ łsięcy sześćset sześćdziesiąt sześć ), płatle w terminie do 14 dni od dnia,
w którym decyzja stała się ostateczna.

OPłata stanowi w 60o/o dochód gmin, na terenie, których będzie ptosladzona działa]ność objęta niniejszą
koncesją ptoporcjonalrrie do powierzchni obszaru koncesji w granicach poszczegóktych gmin, aw 40o/o

Natodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki'Wodnej - nr konta BGK III/o Watszawa
9 21 I30I0 6200000 1 09952000 1 3.

Zobońązuje się FX Enetgy Poland Sp. z o.o. do pzedstawienia niezwło czńe otganowi koncesf nemu
i Podmiotom okteŚlonym w 

^rt 
'1,41, usta§/y z dńa 9 czet\vca 2011 t. Prawo gulogiąne i górnirąe kopi

dowodów wpłat dokon},wanych na podstawie att. 1,31".

uzasadnienie:

W dniu 30 września 2008 t. Ministet Śtodowiska udzielił spółce FX Energy Poland Sp. z o.o. koncesji
nr51/2008/pnaposzukiwańeirczpoznawanie złożrcpynaftowej igazuziemnegowobszatze,,Unisław-
Gfonowo".

dńu 29 sielpnia 2013 r. FX Enetgy Poland Sp. z o.o. zwtóclła się z wnioskiem do Minisffa
Srodowiska o zmianę przedmiotowej koncesji w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązywania o okres
3lat, z Podziałem na 2 etapy (etap I- 6 miesięcy, etap II - 30 miesięry), celem wykonania 1 obligatoryjnego
odwiertu do maksymalnej głębokości 5000 m ot^z 2 opcjonatnych odwiertów do maksymalnej głębokości
5000 m, a także obligatoryjnego wykonania 75 km2 badań sejsmicznych 3D oraz opcjonalnego wykonania
200 }lrll2 badań sejsmicznych 3D 1 200 km badań sejsmicznych 2D. Ponadto przedsiębiorca wystąpił
o zmniejszenie powierzchni obszaru koncesfnego z 1,1,64,1, km2 do 853,4 km2.

Planowana działalnośc w zaktesie wynikającr,rrn z wniosku, zgodnie ż usta§/ą z dńa 3 paździemka
2008 r. o udłięnianiu infornag'i o środowiłku ijego ochronie, udęale rpołeąeńłtwa w ochronie środawiska ora7o ocenach

oddĘaĄwania na środowisko (D". U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi -
rozPorządzeniem Rady Ministrów z dńa 9listopada 201,0 t. w Ęrawie prąedłięwĘęć rzogąrych <naąącl odd{aĄwać
naŚrodowisko (Dr.U.z2010 r.Nt213, poz. 1397 zezm.),niestanowiprzedsięwzięciamogącegopotencjalnie
znacząco oddzialywaĆ na środowisko. Tym samym, w myśl § 3 pkt 43 ltt. c w\ł,. tozpotządzeńa,
Pzedsiębiorcę obowiązuj e zakaz wykony,wania otworów wiernriczych o głębokości większej niż 1000 m,
w strefach ochtony ujęć wody, na obszarach zbiomików wód śtodlądowych, na obszatach objętych formami
ochronyPtzyrody,októrychmowawart.6ust. 1pkt1,-3isustawyzdńa16kwietrria2004t.oochronie
?rvrodl lub w otulinach form ptzytody, o których mowa §/ aft. 6 ust. 1 pkt 1- 3 tej ustavvy.

JednoczeŚnie, zgodnie z art. 96 ust. 1 ww. usta\/r'y, organ koncesfny, po przeptowadzone1 anahzie
stwierdził, że projektowane pzedsięwzięcie nie będzie potencjalaie zflacząco oddziaływać na obszary
EuroPejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: Torfowisko Linie - PLH 04OO20, Zbocza Płutowskie - PLH
040040. Biorąc Pod uwag€ powyższe, nie zostało ptzeptowadzone postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia a także nie było konieczne uzyskalie prżez
ptzedsiębiorcę deqrzji o śtodowiskowych uwatunkowaniach.

Niemniej jednak, ptzedsiębiorcę obowiązuj e przesttzegańe zakazu pto,wadzańa prac sejsmicznych
otaz ńeftńczych na obszarach Eutopejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. §7 przypadku konieczności
wykonania Prac geologicznych oddziaływ,ujących na obszar Natura 2000 lub wykonyuzania odwiertów
o głębokoŚci większej niż 1000 m w stefach ochrony ujeć wody, na obszatach zbiomików wód
Śtódlądowych, na obszarach objętych formami ochrony przytody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt I-3 i 5
usta\ily z dnla 16 kwietnia 2004 t, o ochmnie PrrymĄ \ub w otulinach fortn ptzytody, o których mo,wa w att. 6
ust. 1 Pkt 1- 3 tej usta$T, ,vłymagane- będzie zllrliana koncesji oraz uzyskańe decyzji o środowiskowych
uwarunkowańach zgody na rcalizaĄQ pzedsięwzięcia.

Zgodnie z att. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geologicąne i gómic7e otgan koncesfny zasięgnął opinii
u właŚciwych wojtów $Tun oraz burmistrzów miast, któuy zaopiniowali pozyty,wnie projekt
tozstrzygńęcia w pzedmiotowej sprawie, z lv1lątJłem Wojta Gmin Chełmża i Wójta Gminy Ęewo
Królewskie, ktotzy nie wydali opinii w przedmiotowej sprawie w ptzeitdzlanym ustawowo tetminie.
§7związkuzPo,wyższym,zgodniezart.9ust. 1i2Prawageologicąnegoigónlicryego,orgaflkoncesfnyuznał



btak zajęcia stanowiska za przllęcte rozsttzygnięcia sprawy w bzmieniu przedłożonym przez Ministta

śtodowiska.
Stosownie do art. 30 i att. 31 ustawy Prawo geologic7ne i górniłąe w decyzjr okteślono wiek utworów

t ptzestneń, w granicach której ma być prowadzone poszukiwanie i rozpoznawanie zł6ż kopaltny, termin

ważności koncesji ze wskazaniem terminu tozpoczęcla dzialalności, zakres i harmonogtam pfac

geologicznych otaz dopuszczaln e zmjany ilościowe zaktesu prac geoftzycznych.

Dodatkorvo na podstawie att. 82 ust, 1 i ust. 4 ustawy Prawa geologit,ąne i górnicąe uszczegółowiony

został zaktes i hatmonogfam faportowania realizo,wanych w ramach przedmiotowej koncesji ptac

poszukiwawczo - rozpozna:wczych, celem zapewnienia otganowr administtacji geologicznej biezących

inFormacji z ich przebiegu.

Ponadto niniejszą decyzj+ zaktualjzo,wano zapis doĘczący vł,mogu zagospodatowania wydobyte1

kopaliny zgodnie ż usta§/ą z dnia 9 cżetwca 2011 r. Prawo geologicąne i gómicąe.

Zgodnie z tozpotządzentem Rady Ministtow z dnia 1,5 paździetntka 201,2 r. w Ęrawie Pańshuowego

ystemr/ odniesień prryłtrrynrylch @r. U. 2012 poz. 1217), od dnia 28 listopada 2012 t. wl,konywania

załączn7kow gra{tcznych, stanowiących element wniosku koncesyjnego, obowiązują dwa równoprawne

układy współzędnych płasktch prostokątnych, tj. układ "PL- 2000" i 'PL -1,992'. \\' związku

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

koncesji) do obowiązujacych standatdów prawnych.

Przedsiębiorca został zobowiązanv do uiszczenia opłaq z ryfułu poszukiwania i rozpoznalvania zlóż
kopaLin. Opłata została usta}ona na podstawie att, 133 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicąne

i górnicry (Dr, U. Nr 163, poz. 981, ze zm.), jako iloczyn star,vki opłaty za kilometr kwadratowy

dla węglowodorów (217,56 zł) i ilości kilometrów kwadratowych tetenu (853,4 km2), na którym będzie

ptowadzona działalność. Opłata stanowi odpowiednio dochód gmin, na terenie których prowadzona

będzie działa\ność objęta koncesją i dochód NFOŚiG§(/.
\W toku postępowania Ministet Środowrska ustalił, jak wymaga tego att. 155 ustawy z dnla 14 czer§łca

1960 t - Kodeks połtępowania adniniłtragjn€sl @z.I.]. z 2013 r. poz. 267 t.j.), że zmjana decyzji, w zakresie

wynikającym z wniosku o zmianę przedmiotowej koncesji, leży w interesie sttony. przy czy.rr, zmianie tej

nie sprzeciwiajł się pzepisy szczególn e, ani też nie narusza ona interesu społecznego.

§Vobec powyższego orzęczono jak w sentencji.

strona ńezado,łlo|ona z
ptzepisy doĘczące odwołań)
spfawy.

Otrzymuie (z.p.o.):

1. trX Energy Poland Sp.
z, A/A

(stosuiąc odpowiednio
pono§/ne rozpoznańe

z o.o., ul, Chałubińskiego 8, 00-ó13 '§(arszawa

Do wiadomości (z.o.o.):

1, Urząd i\,Iiasta Chełmno
2. Urząd \Liasra Chelmża
3. Urząd Nliasta Kowalewo Pomorskie
1. Urząd Gminy Chełmno
5. Urząd Cmln1 Chelmża
6. Urząd Gminy Ciechocin
7. Urząd Gminy Dąbrowa Chełrnńska
8. Urząd Grniny Golub-Dobrzlń
9. Urząd Gminy Idjewo l{ró]ewskie
1,0, Urząd Gmin;, Lisewo
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