
Watszawz, dnia łOwrześńa 2013 t.

MINIsTER Snooo§rlsKA

DGKw -4710- u5 /138ź]Ą /13/AC

DECYZJA

Działając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1,,w z:wiązku z art, 30, att. 31, art. 34 ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 1,33

ust. 5 ustawy z dnia 9 czetwca 2011, r. Prawo geologic7ne i górnic7e (D". U. z 201I r. , Nt 1,63, poz. 981

ze zm.), art. 1,04 i nast. oraz at. 155 usta§/y z dnta 1,4 czerwca 1960 t. - Kodłks PostęPowania adminitraEjnego

(D". U. z 201,3 r. poz. 267 t.1.), po tożpattzeniu wniosku FX Enetgy Poland Sp. z o. rl. z siedzlbą
w \Warszawie otaz po uzyskaniu opinii właściwych organów,wspoLdziaŁaj+cych

postanawiam

zmienić koncesję nt 52/2008/p z dnia 30 września 2008 t. na poszukiwańe i tozpoznawanie zł6ż ropy
naftowej t gazu ziemnego ,lv obszatze ,rChoinice - Wilcze", położonym na tetenie gmin: I{ęsowo,

GosĘcyn, Lubiewo, Sośno, §7ięcborĘ Sicienko, miast i gmin: Tuchola, Kamień Krajeński, Sępólno
Iłajeńskie, I{oronowo w województwie Ęawsko-pomorskim, gtnin: Człuchów, Chojnice oraz m]asta

Chojnice w województwie pomotskim, w ten sposób, że:

1,. ustep 1otrzvmuie btzmienie:

,,1,. Udzieltć FX Energy Poland Sp. z o. o. §IP: 521,2151,48I) z siedzlbą w §7atszawie koncesji
na poszukiwanie i rozpozna-wańe złoż rcpy naftowej i gaz,,l ziemnego w obszarze ,rChoinice -
'Wilcze", połozonym na tetenie gmin: Gostycyn, I(ęsowo, Lubiewo, Sicienko, Sośno, mrast i gmln:

I{amień Iłajeński, I{oronowo, Sępólno I{tajeńskie, Tuchola, §7ięcbork w województwie Ęawsko-
pomorskim, gmin: Chojnice, Człuchów oraz rniasta Chojnice w województwie pomorskim, którego

gtanice wyznaczająlbie lączące punkty (1-8) o następujących współzędnych:

Układ PL-t992
Nr punktu x Y

1 6501,77,7 400894,4

2 653317,4 403302,6

.) 636543,4 426512,3

4 632462,8 424201,0

5 626690,9 424108,4

6 626638,5 427454,6

7 5941,48,2 +26957,6

8 ó13887,5 400130,0

Powiezchnia rzutu pionowego opisanego styżej obszaru wynosi 1085,71 km2.";

usteo 2 otrzvmuie brzmienie:

,,2. Celem prac poszukiwawczych i rozpoznalvczych, ptowadzonych w utworach permu, katbonu
idewonu jestudokumentowanie,wwyżej opisanym obszatze,zł,óżropy naftowej igazuzlemnego.";

2.



3, ustęp 3 otrzymuie brzmienie:

,,3. §7anrnki jakie powinny być spełnione pIzez ptzedsiębiotcękotzystającego z koncesji określa ulnowa
o ustanowieniu użŃowania gómiczego z dńa 30 wześnia 2008 t., za,watta pomiędzy Skarbem Państwa,
w imieniu którego występuje Ministet Środowiska oraz FX Energy Poland Sp. z o.o., zmieniona
aneksem nr'l, z dńa5§,.wxześńa2013 r.";

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

,,4 a. IJstaIa się następujący zaktes prac poszukiwawczych t rozpoznawczych (od dnia 30 wześnia
2013 t do dnia 30 wtześnia 2018 r.):

I. Etao fV (36 miesiecv):

- wykonanie 2 odwietów do maksymalnej głębokości 5000 m;
- wykonanie 100 km2 badan sejsmicznych 3Dxx;

Opcjax:

- wykonanie 400 km2 badan sejsmicznych 3D*x;
- wykonanie 200 km badan sejsmicznych 2Dxx;
- wykonanie przegłębienia otv/ofu Chojnice 108-6 do maksymalnej głębokości 5000 m;
- wykonanie 6 odwietów do maksymalnej głębokości 5000 m;

II. Etao V (24 miesiace):

- wykonanie 1 odwietu do maksymalnej głębokości 5000 m;
- wykonanie 100 kfnz badań sejsmicznych 3Dxx;

Opcjax:

- wykonanie 200 kfn2 badań selsmicznych 3Dx*;
- wykonanie 200 kfn badań sejsmicznych 2D*x;
- wykonanie 4 odwiertów do maksymalnej głębokości 5000 m;

x oPcja - pzystąpienie do zaktesu ptac okteślonego ,§/ opcJi uzależnione jest od wyników ptac
obligatoryjnych
** na powierzchni terenu

Zakres Pt^c zost^ł ustalony w ,,Pr/ekcie robót geologiąrych na połąukiwanie i rorypo7nawanie 7łóą rop1 nafiowe1

i ga7u Ęemnego na obs7alry bloku konlvyjnego ,,Chojnice - Wiląd', będąrym załącznllłem do wniosku o zmianę
koncesji.

Infotmacje dotyczące szczegółowych lokaltzacji profili geoFaycznych oraz wietceń zostaną
zamieszczone w projektach tobót geologicznych (wykonanych zgodnie z Rozpotządzeniem Ministra
Środowiska z dńa 20 grudnia 2011 t. w Ęrawie łycąegiłowjlch wlmagań doEc7ąglch prĘektów robót
geologicąnlch, w 4lrn robót, których ulkonlwanie wJmarya uryl.rkania koncesii @". U. z 2001, t., Nr 288,

Poz. 1696)), które zostanĄ przedstawione olganowi koncesfnemu nie poźniej nŁ 30 dni pzed
rozpo częciem prac tetenowych. ";

5. usteo 5 otfzvmuie brzmienie:

,,5. §7 ramach koncesji dopuszczalne są zmiany ilościowe zaktesu pfac geoflzycznych,
ńep rz ektacz ajace 1, 0o/ o." ;

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

,,5 a. Prace wiertnicze w celu poszukiwania i rozpoznawania zł6ż ropy naftowej i gazu ziemnego będą
Prowadzone w utwotach peimu, karbonu i dewonu, maksymalnie do głębokości 5000 m.";
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7.

8.

usteD 7 otfzvmuie brzmienie:

,,7. Wykonawca prac geologicznych jest zobolitązany zagospodarować kopalinę wydobytą
lub wydoby,wającą się samoisffrie podczas wykonywańa Łych prac, zgodnie z przepisami ustavr'y z dnia
9 czerurca 201,1, t, Prawo geologic(ne i górnicry (D". U. z 2011, t. , Nt 1,63, poz.981, ze zffi.).";

usteo 9 otrzvmuie bzmienie:

,,9. Przedsiębiotcę zobowtęuje się do spotządzańa pisemnych kwattalnych sprawozdań
z działa|noścl objętej koncesją \^/, formie tabelaryczne1 zańetającej zestawienie wykonanych
oraz pozostaj1cych do wykonania prac, wskazanych do rea|tzacji w ustępie 4 a wraz
z ptzedstalvieniem lokalŁac]i prac tetenowych oraz zestawtenie ptac będących w takcie rcallzacjl.

Sprawozdanie kwartalne za każdy okres, optacowane według stanu na dzień 31, matca, 30 czerwca,
30 wtześnia otaz 31 grudnia każdego toku obowięywańa koncesji należy ptzekazać otganowi
koncesfnemu w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończąrym kwatalny okres
sptawozdawczy. Opisany obowiązek sprawozdawczy dotyczy okresu obowiązy,wania koncesji od dnia,

w którym nkiejsza decyzja stała się ostateczfia.

Przedsiębiotcę zobolitązuje się do przedstawiańa cotocznie organowi koncesfnemu taportów
z prowadzonych prac Qawtetających omówienie wykonanych prac wraz z pzedstawieniemlokallzacji
zrealŁowanych prac terenowych, uzyskanych w wyniku badań patameftów otaz stanu zaawansowańa
ptac będących w ftakcie rcąljz.aę1l) otaz odpowiednio bieżących wyników ptac okteślonych w ustępie

4 a nlnielszei koncesji w terminie do 31 stycznia każdego toku obowiĘywania koncesji. §fyniki prac
powinny być przedstarvione na nośnikach elekttonicznych w forrnatach uwzględniająrych standardy

zapistl i ptezentacji ptzewidzianych dla odpowiednich rodzajów ptac.";

usteo 10 otfzvmuie brzmienie:

,,10. I{onces jiudzielasię na okres 1,0 lathczącod dnia udzielenia koncesji.";

po ustępie 11 dodaie się ustęp 11 a w brzmieniu:

,,11 a. Rozpoczęcie prac wietniczych etapu IV nastą)i ńe poźniej ntż do dnia 31, m^tca 2015 r.";

11. usteo !2 ottzvrnuie brzmienie:

,,12. Na tetenie objętym niniejszą koncesjĄ przedsiębiorcę zobońązuje się do:

przestIzegańa zakant wykonywania otworów wienniczych o głębokości większej nŻ 1000 m,

w sttefach ochrony uj€ć wody, na obszatach zbiorników wód śródlądowych, na obszatach

objętych formami ochrony puytody, o których mowa §/ aft. 6 ust. 1 pkt 1-3 ! 5 ustawy z dńa 1,6

kwietnia 2004 t. o ochronie Pr4lroĄ Ltlb w otulinach fotm ptzytody, o których mowa w att. 6 ust. ],

pkt 1- 3 teiustawy;

ptzesttzegańa zakazu prowadzenia prac sejsmicznych v/ obszarach Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 @ory Tucholskie -PLB 220009);';

12. po ustenie 14 dodaie sie usten 14 a w brzmieniu:

,,1-4 a. \X/ związku z ptzedłużeniem obowiŁzfwańa koncesji nt 52/20O8/p wysokość opŁaty

za ptowadzoną dztałalność poszukiwawczo - rozpoznawczą wynosi 236 207 zł (słownie złoĘch:
dwieście ttzydzieści sześć tysięry dvrieście siedem), płatne w terminie do 14 dni od dnia, w którym

deqzja stała się ost^teczfla.

Opłata stanowi w 60oh dochód gmin, na terenie, których będzie prowadzona działalność objęta niniejszą
koncesjĄ proporcjonalnie do powiezchni obszaru koncesji w granicach poszczególnych gmin, aw 40o/o

9.

10.

1)

2)



Narodowego Funduszu Ochrony Stodowiska i Gospodatki Wodnej - nr konta BGI{ III/o'Watszawa
9 2113010 6200000 1 09 952000 1 3.

Zobowiązuje się FX Enetgy Poland Sp. z o.o. do pzedstawienia niezwłocznie organowi koncesf nemu

i podmiotom okteślonym w art. 141 ustaviy z dnla 9 czerwca 201,1, r. Prawo geobgic7ne i góruic7e kopi
dowodów wpłat dokony,wanych na podstawie afi. 733." .

uzasadnienie:

§7 dniu 30 września 2008 r. Minister Środovziska udzielił spółce FX Enetgy Poland Sp. z o,o. koncesji
nt 52/2008/p na poszukiwańe irozpoznawanie złoż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze ,,Chojńce -
§filcze".

§7 dniu 29 sierpńa 2O1,3 r. FX Energy Poland Sp. z o.o. z:wróclła się z wnioskiem do Ministta
Śtodowiska o zfiianę przedmiotowej koncesji w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązy,vzania o oktes

5lat, z podziałem na 2 etapy (etap I- 36 miesięcy, etap II - 24 miesiące), celem wykonania 3 obligatoryjnych
odwiertów do maksymalnej głębokości 5000 m otaz 10 opcjonalnych odwiertów do maksymalnej

głębokości 5000 m, a także obligatoryjnego wykonania 200 kfn2 badań sejsmicznych 3D
oraz opclonalnego wykonania 600 kmz badań sejsmicznych 3D, 400 km badań sejsmicznych 2D
i przegłębienia otworu Choinice 108-6 do maksymalnej głębokości 5000 m. Ponadto ptzedsiębiorca
wystąpił o zmniejszenie powierzchni obszaru koncesyjnego z 1085,8 km2 do 1085,71 km2.

Planowana dznłalność w zaktesie wynikająrym z wniosku, zgodnie z ustawą z dńa 3 paździemlka
2008 r. o udłstgPnianiu inforrllaii o środłwisku i jego ochronie, ud{ak ęołecryńłwa w ochronie środawfuka lra<0 nc€nach

oddĘaĄwania na środłwhko (D". U. z 2008 r., Nt 199, poz. 1,227 z p6źn. zm.) otaz ptzepisami wykonawczymi -

rozpouLdzeniem Rady Ministrów z dńa9listopada 2010 t w Ęrawie prryńigw{gć nogąrych <naąŁcl oddĘaĄwać

ną środowiłko (Dr. U. z 2010 t. Nt 213, poz. 1,397 ze zm.), nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencialnie

zl7acząco oddztaŁywać na środowisko. Tym salnym, w myśl § 3 pkt 43 ht c wv/. rozpotządzeńa,
przedsiębiotcę obowiązuje zakaz wykonywarua otwotów wiettniczych o głębokości większej niż 1000 m,

w sttefach ochrony ujeć wody, na obszatach zbiomików wód śródlądowych, na obszarach objętych formami
ochrony puyrody, o których mowa w att 6 ust. 1 pkt 1,-3 15 ustawy z dńa 16 kwietnia 2004r. o ochrunie

?ry.b lub w otulinach form pruyrody, o których mov/a v/ art. 6 ust. 1 pkt 1- 3 tej ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 96 ust. 1 ww. ustawy, otgan koncesfny, po ptzeptowadzonej analŁie
stwierdził, że projektowane pzedsięwzięcie nie będzie potencjalrde zfiacząco oddziaływać na obszar
Eutopejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - Bory Tucholskie - PLB 220009. Biotąc pod uwag€ powyższe,

nie zostało przeprorvadzone postępowanie w sptawie oceny oddziaływańa na śtodowisko planowanego

przedsięwzięcja a także nie było konieczne uzyskanie przez ptzedsiębiorcę decyzji o śtodowiskowych
uwarunkowaniach.

Niemniej jednaĘ pzedsiębiorcę obowiązuj e ptzesttzeg^ńe zakazu prowadzańa prac sejsmicznych

oraz wiertniczych na obszatze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, §7 przlpadku konieczności
wykonania ptac geologicznych oddziały,wrrjąrych na obszar Natura 2000 lub wykonywania odwiertów
o głębokości większej niż 1000 m w strefach ochtony ujęć wody, na obszarach zbiomików wód
śródlądowych, na obsza.rach objętych formami ochtony przytody, o których mov/a w att 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5
ustawy z dńa 1,6 kwietnia 2004 t. o ochronie Pt4lmĄ lub w otulinach forrn ptzytody, o których mowa ,§/ aft. 6

ust. 1 pkt I- 3 tęi ustawy, wymagana będzie zmiana koncesji otaz uzyskańe decyzji o śtodowiskowych
uwarunkowa ńach z go dy na rcahz ację prz edsięwzięcia.

Zgodńe z att. 23 ust. 2 pkt 1, ustawy Prawo geologic7ne i górnicąe otgan koncesfny zasięgnął opinii
u właściwych wóltów gmin otaz butmistzów miast, ktotzy zaopiniowali pozyti,wnie ptojekt
tozstfzygnięcia w przedmiotowej sptawie.

Stosownie do art. 30 i att. 31 ustawy Prawo geologic7ne i gómicry sl decyzji okteślono wiek utwotów
i przestueń, w granicach której ma być prowadzone poszukiwańe i tozpozna,wańe zł6ż kopdlny, termin
ważności koncesji ze wskazańem teminu rozpoczęcla działalnośct, zaktes i harmonogram prac
geologicznych oraz dopuszczalne zrńany ilościowe zakresu prac geoftzycznych.

Dodatkowo na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo geologiąne i górnic7e uszczegółowiony
został zakłes i harmonogfam raportowania tealtzowanych w ramach ptzedmiotowej koncesji prac
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poszukiwawczo - tozpoznawczych, celem zape,w,nienia organowi administtacji geologlcznej bieżących
informacji z ich pzebiegu.

Ponadto niniejszą decyzj+ zaktlaljzowano zapis dotyczący §.},mogu zagospodatowania wydobytej

kopaliny zgodnie ż usta§/ą z dnia 9 czetwca 207I t. Prawo geologicąne i gómicąe.

7,godnie z tozpotządzen:tem Rady Ministrórv z dnia 15 październlka 201,2 t. w łPrawie Państwowego

Estemu odniełień plryłh7enrych @r. U. 201,2 poz. 1,217), od dnia 28 listopada 2012 t. wykony,wania

załącznlków graFtcznych, stanov/iących element wniosku koncesyjnego, obowiązuią dwa równoptawne

układy współrzędnych płaskich prostokątnych, tj. układ "PL- 2000" i "PL -1,992". W związku

z po,wyższym dostosowano ust. 1 przedmiotowej koncesji (zmiana zapisu koordynatów geograficznych

koncesji) do obowiązujących standatdów prawnych.

Przedsiębiorca został zobowięany do uiszczenia opłaty z tytułu poszukiwania t tozpoznalvania zł6ż
kopalin. Opłata zostaŁa ustalona na podstawie att. 1,33 ustavr'y z dnia 9 czetwc^ 2011, t Prawo geo/ogicąne

i górnicry (Dr, U. Nr 163, poz. 981 ze zm.), iako iloczy,n stawki opłaty za kilomett kwadratowy

dla węglowodorów (217,56 zł) i ilości kilometrów kwadratowych tetenu (1085,71 kmz), na który,m będzie

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

będzie działalność objęta koncesjĄ i dochód NFOŚiG§7.
§7 toku postępowania Ministet Środowiska ustalił, jak wymaga tego aft. 155 ustawy z dnla 14 czefwca

1960 t - Kodeks połtępowania adninistraryjnegl Pz.L]. z 201,3 t. poz. 267 t.j.), że zmjana decyzji, w zakresie

w1,-nikającym z wniosku o zmianę przedmiotowej koncesji, lezy w interesie stfon), przs] czyn.:, zmianie tej

nie sptzeciwiaja się przepisy szczególn e, ant też nie natusza ona interesu społecznego.

Wobec po§/yzszego otzeczono jak w sentencji.

Sffona ńezado,wolona z
pzepisy do§czące odwołań)
spfawy.

1,1

do
dni od jej ottzymania (stosując odpowiednio
Ministra Srodowiska o pono§/ne tozpoznańe

" j ł'""'"'

1.

2.

.).

Otrzvmuie (z.o.o.):

FX Energy Poland Sp. z o.o., ul. Chałubńskjego 8, 00-ó13 'Warszawa

Pan Jatosław Spica
a/a

Do wiadomości (z.o.o.):

1. Urząd Nliasta Chojnice
2, Urząd l,[iasta i Gminy Tuchola
3. Urząd Nliasta i Gminv Kamień l{rajeński
1. Urząd Nfiasta i Gminv SępóIno Iłajeńskie
5. Urząd Nliasta i Gminy Koronowo
6, Urząd Nliasta i Gminy Więcbork
7. Urząd Gmin,v Człuchów
8. Urząd Gminy Chojruce
9, Urząd Gminy Kęsowo
10. Urząd Gminy Gostycyn



11,. U rząd Gminy Lubiewo
12. Urząd Gmin), Sośno
73. Uruąd Gmin,v Sicrenko
14. Starostwo Powiatou,e lv Tucholi
15. Starostwo Powiatowe w Sępólrrie Krajeńskim
1ó. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
17. Starostwo Powiatowe w Choinicach
18. starostwo powiatowe w człuchowie
1,9. U lząd Nlarszałkowski \Vojewództwa Kujawsko Pomorskiego
20, U rząd Nlarszałkolł,ski Woiewództwa Pomorskiego
21. Okręgow1, Urząd Góntczy w Poznaniu
22, NFOSiG\\ w \\'arszawie
23. N,Iinisterstwo Gospodarki w Warszawie


