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INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
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 27/09)
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
w obszarze „Toruń”
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; Polskie 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 nafto
wej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Toruń”.
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 „Toruń”, część bloków koncesyjnych nr 130, 150, 151, 170.
3. Przestrzeń, w granicach której 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

574 011,35

479 951,87

2

565 920,17

481 493,97

3

559 928,32

488 554,90

4

582 994,15

508 172,79

5

600 078,37

489 977,74

6

598 060,30

488 135,90

7

580 011,73

471 696,47
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Powierzchnia rzutu pionowego obszaru wynosi 721,80 km2.
Położenie administracyjne:
województwo kujawsko-pomorskie;
powiat miejski Toruń: gmina miejska Toruń;
powiat toruński: gminy wiejskie: Chełmża, Lubicz, Łysomice, Obrowo;
powiat golubsko-dobrzyński: gmina miejska Golub-Dobrzyń, gminy wiejskie: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo
Pomorskie;
powiat wąbrzeski: gmina wiejska Ryńsk.
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 Urzę
dowym Unii Europejskiej
Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w terminie do 90 dnia włącznie, do
godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania ogłosze
nia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Kryteria oceny wniosków o udzielenie koncesji wraz z określeniem ich znaczenia, ustalone z uwzględnieniem 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 geologicznych, w tym
rdzeni wiertniczych;

20 % –

finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpozna
wania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności źródła i sposoby finanso
wania zamierzonej działalności, w tym udział środków 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 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicz
nym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym (w tym 2% za zakres współpracy w opracowywaniu i wdra
żaniu innowacji w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów ze złóż z jednostkami nauko
wymi zajmującymi się rozpoznaniem budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki
poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mających 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 prowadzonej 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 uzys
kają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami jest wysokość
wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, należnego w fazie poszukiwania i rozpoznawania.
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
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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 225792449, faks +48 225792460
E-mail: sekretariat.dgk@srodowisko.gov.pl

IV.3) Decyzja kwalifikacyjna
Wniosek o udzielenie koncesji może złożyć podmiot/podmioty posiadające decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postę
powania kwalifikacyjnego, o której mowa 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 „Toruń” w pięcioletnim
okresie bazowym fazy poszukiwania i rozpoznawania wynosi 165 400,47 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć
tysięcy czterysta 47/100) rocznie. Waloryzacja corocznego wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego
w celu poszukiwania i rozpoznawania kopalin dokonuje się z uwzględnieniem średniorocznych wskaźników cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ustalonych narastająco dla okresu od podpisania umowy do roku poprzedzającego termin płat
ności wynagrodzenia, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypos
politej Polskiej „Monitor Polski”.

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 podmiotów –
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 górnicze).
Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego z podmiotem, którego wniosek o udzielenie
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 geologiczne 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 użytkowania 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 geologiczny),
w których będą prowadzone prace geologiczne.
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IV.7) Minimalna kategoria rozpoznania złoża
Minimalna kategoria rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Toruń” to kategoria C.

Z upoważnienia Ministra
Piotr DZIADZIO
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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