
Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, 

badanie i produkcję węglowodorów 

(2021/C 8/04) 

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 

SEKCJA I: PODSTAWA PRAWNA 

1. Art. 49ec ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1064 ze 
zm.) 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania 
i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3; Pol
skie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, s. 262) 

SEKCJA II: OGŁASZAJĄCY 

Nazwa: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska 

Tel.: +48 223692449; Faks: +48 223692460 

Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/klimat 

SEKCJA III: PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

1. Informacja o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji 

Do organu koncesyjnego został złożony wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Krotoszyn”. 

2. Rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja 

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Krotoszyn”, część bloków koncesyjnych nr 247, 248, 266, 267, 268, 287 
i 288. 

3. Przestrzeń, w której granicach ma być wykonywana działalność 

Granice obszaru wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie PL-1992:                                                              

Lp. X [PL-1992] Y [PL-1992] 

1 444 004,578 401 116,324 

2 411 291,145 398 837,125 

3 411 139,284 401 611,052 

4 410 688,71 401 046,02 

5 408 417,99 400 777,71 

6 407 493,28 399 102,34 

7 406 136,02 398 998,28 

8 405 095,26 398 514,88 
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Lp. X [PL-1992] Y [PL-1992] 

9 403 182,93 398 360,99 

10 402 987,27 398 877,87 

11 403 063,88 399 689,49 

12 403 887,83 400 207,14 

13 403 903,64 400 978,83 

14 405 490,81 401 973,65 

15 405 326,4 402 491,01 

16 405 453,3 403 939,31 

17 405 681,16 404 965,3 

18 406 169,16 405 302,1 

19 406 910,68 405 296,64 

20 407 654,72 405 156,34 

21 408 516,53 405 326,56 

22 409 729,6 403 249,64 

23 410 207,27 404 125,44 

24 411 004,69 404 069,584 

25 409 718,811 427 557,726 

26 397 782,764 427 154,711 

27 398 568,726 397 598,478 

28 399 504,466 395 681,721 

29 412 893,414 369 569,158 

30 418 229,25 361 319,922 

31 424 148,691 361 484,13 

32 423 703,023 378 762,173 

33 425 468,067 378 804,559 

34 433 562,421 390 123,344 

35 443 977,152 391 724,778   

z wyłączeniem obszarów nr 1–2, ograniczonych następującymi współrzędnymi, wyznaczonymi w układzie PL- 
1992: 

obszar nr 1:                                                              

Lp. X [PL-1992] Y [PL-1992] 

1 411 841,09 388 795,82 

2 411 773,93 390 022,65 

3 412 230,65 391 534,72 

4 414 099,85 390 405,72 

5 413 340,09 387 890,42   
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obszar nr 2:                                                              

Lp. X [PL-1992] Y [PL-1992] 

1 407 503,919 396 126,391 

2 406 323,61 396 842,96 

3 406 377,47 397 692,844 

4 406 530,928 398 166,745 

5 407 222,003 398 323,128 

6 407 522,91 398 320,743 

7 407 941,487 398 119,549 

8 408 648,481 397 294,059 

9 408 195,386 396 729,596   

Powierzchnia rzutu pionowego obszaru wynosi 1 189,17338 km2. 

Położenie administracyjne: 

województwo wielkopolskie: 

powiat rawicki: gmina wiejska: Pakosław, gminy miejsko-wiejskie: Miejska Górka, Jutrosin; 

powiat krotoszyński: gmina wiejska: Rozdrażew, gminy miejsko-wiejskie: Kobylin, Zduny, Krotoszyn, Koźmin Wiel
kopolski, gmina miejska: Sulmierzyce; 

powiat ostrowski: gminy wiejskie: Sośnie, Przygodzice, Ostrów Wielkopolski, gmina miejsko-wiejska: Odolanów; 

powiat ostrzeszowski: gmina wiejska: Kobyla Góra, gminy miejsko-wiejskie: Mikstat, Ostrzeszów; 

powiat pleszewski: gmina miejsko-wiejska: Dobrzyca; 

województwo dolnośląskie: 

powiat milicki, gminy wiejskie: Cieszków, Krośnice, gmina miejsko-wiejska: Milicz; 

powiat oleśnicki, gmina miejsko-wiejska: Twardogóra. 

4. Termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością, 
na którą ma być udzielona koncesja, nie krótszy niż 90 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej 

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w terminie do 90 dnia 
włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opubli
kowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

5. Kryteria oceny wniosków o udzielenie koncesji wraz z określeniem ich znaczenia, ustalone z uwzględnie
niem art. 49k ust. 1, 1a oraz 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria: 

30 %  — zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub 
robót górniczych; 

20 %  — zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geolo
gicznych, w tym rdzeni wiertniczych; 
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20 %  — finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie poszu
kiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, 
w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środ
ków własnych oraz środków pochodzących z finansowania zewnętrznego; 

20 %  — proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub 
robót górniczych; 

5 %  — techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania 
złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności dyspono
wanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadro
wym (w tym 2% za zakres współpracy w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji w poszuki
waniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów ze złóż z jednostkami naukowymi 
zajmującymi się rozpoznaniem budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i meto
dyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mają
cych zastosowanie do tych warunków, wpisanymi na listę jednostek naukowych, o której 
mowa w art. 49ka ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). 

5 %  — doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 
węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, zapewniające bezpieczeństwo pro
wadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska. 

W przypadku gdy w wyniku oceny wniosków zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej, dwie lub więcej ofert 
uzyskają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami 
jest wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, należnego w fazie poszukiwania i rozpozna
wania. 

SEKCJA IV: DODATKOWE INFORMACJE 

IV.1) Wnioski należy kierować na adres: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
POLSKA 

IV.2) Informacje można uzyskać: 

— na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat 

— w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
POLSKA 
Tel. +48 223692449, faks +48 223692460 
E-mail: DGK@klimat.gov.pl 

IV.3) Decyzja kwalifikacyjna 

Wniosek o udzielenie koncesji może złożyć podmiot/podmioty posiadające decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny 
z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie określonym w art. 49a ust. 17 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

IV.4) Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego 

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru „Krotoszyn” w pię
cioletnim okresie bazowym fazy poszukiwania i rozpoznawania wynosi 272 499,08 PLN (słownie złotych: dwieście 
siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 8/100) rocznie. Waloryzacja corocznego wynagrodze
nia za ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania kopalin dokonuje się z uwzględ
nieniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonych narastająco dla okresu od 
podpisania umowy do roku poprzedzającego termin płatności wynagrodzenia, ogłoszonych przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
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IV.5) Udzielenie koncesji i ustanowienie użytkowania górniczego 

Organ koncesyjny, po uzyskaniu wymaganych ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinii lub uzgodnień, udziela 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż: 

1) na rzecz podmiotu, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę; albo 

2) w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmio
tów – po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy – na rzecz stron tej umowy; 

i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom (art. 49ee ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górni
cze). 

Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego z podmiotem, którego wniosek o udzie
lenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, a w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji 
złożony wspólnie przez kilka podmiotów – ze wszystkimi tymi podmiotami (art. 49ee ust. 2 ustawy Prawo geolo
giczne i górnicze). Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu 
złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytko
wania górniczego oraz koncesję. 

IV.6) Wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o udzielenie koncesji oraz dokumenty wymagane od 
składającego wniosek 

Elementy wniosku o udzielenie koncesji zostały określone w art. 49eb ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Jako cel prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wskazać należy wiek utworów geologicznych (cel geolo
giczny), w których będą prowadzone prace geologiczne. 

IV.7) Minimalna kategoria rozpoznania złoża 

Minimalna kategoria rozpoznania na obszarze „Krotoszyn” złóż ropy naftowej i gazu ziemnego to kategoria C.  

Z upoważnienia Ministra 
Piotr DZIADZIO 
Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska     
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