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OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam[2,3,4] o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki PKN ORLEN S.A. 

z siedzibą w Płocku, następcy prawnego spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

S.A. z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 9 grudnia 2022 r. (znak: DGK-WK-

I.761.172.2022.10.GS) w sprawie zmiany koncesji nr 63/92 na wydobywanie ropy naftowej, 

gazu ziemnego i towarzyszącego gazu ziemnego z części złoża „Osobnica”, położonego na 

terenie gmin wiejskich Jasło i Dębowiec w województwie podkarpackim.

Za strony[1] w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) 

nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr: 1641, 1647/2, 1680, 1684, 1695, 

1753, 1794, 1795, 1799/2, 1874/2, 1876/1, 1877, 1887/2, 1888, 1889, 1891/9, 1894, 1898, 

1905, 1907, 1908, 1912, 1916, 1917, 1918, 1920, 1924/1, 1927/1, 1934, 1939, 1943, 1944, 

1948, 1949, 1950, 1951, 1954, 1963/1, 1980, 1993/2, 1996, 2005, 2092, 2095, 2114/1, 

2118, 2119, 2147, 2155, 2290, w obrębie ewidencyjnym Osobnica jednostki ewidencyjnej 

Jasło; 1072, 1141, 1164, 1169, 1199, 1203, 1254, 1255, 1265, 1292, 1293, 1299, 1310, 

1312, 1322, 1327, 1351, 1452, 1539/1, 1575, w obrębie ewidencyjnym Łazy Dębowieckie 

jednostki ewidencyjnej Dębowiec – w granicach których ma być wykonywana zamierzona 

działalność.

Strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 14 dni od daty dokonania niniejszego 
zawiadomienia[4], stosując odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, zwrócić się 

do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona może 

wnieść na decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

w terminie 30 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia[4], bez skorzystania 

z prawa zwrócenia się do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Środowiska. Wpis stały 

w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń, pozwoleń na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa wynosi 1 000 zł. Strona może ubiegać się 

o przyznanie prawa pomocy, na jej wniosek złożony do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa zwrócenia się do Ministra Klimatu 

i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Ministrowi 

Środowiska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna, co oznacza, że brak jest możliwości zaskarżenia jej przez stronę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.



Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz 
przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.

Z up.Ministra

Lidia Król
Dyrektor
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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