
Warszawa, dniajd października 2021 r.

r

Minister Klimatu i Środowiska

KONCESJA Nr &/2021

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 162 tj.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 49t ust. 1, 
art. 49u i art. 49w ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1420 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - 
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133 ze zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1563 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA z siedzibą w Warszawie oraz ORLEN 
Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do umowy o ustanowieniu użytkowania 
górniczego z ... października 2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego 
występuje Minister Klimatu i Środowiska, oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA 
i ORLEN Upstream Sp. z o.o., po uzyskaniu przewidzianych ustawą Prawo geologiczne i górnicze 
uzgodnień właściwych organów współdziałających

postanawiam

1. Udzielić spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie 
(KRS: 0000059492, NIP: 5250008028) oraz spółce ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (KRS: 0000256011, NIP: 5222808691) koncesji na wydobywanie gazu ziemnego 
ze złoża „Miłosław” (udokumentowanego do głębokości 3609,6 m p.p.m.).

2. Dla złoża „Miłosław” wyznacza się obszar górniczy „Miłosław”, położony na terenie gminy 
wiejskiej Dominowo oraz gmin miejsko-wiejskich: Miłosław i Środa Wielkopolska 
w województwie wielkopolskim, o powierzchni 2 756 242 m2, którego granice wyznaczają linie 
łączące punkty (1-55) o następujących współrzędnych w układzie PL - 1992:

Współrzędne w układzie PL - 1992
Nr punktu

YX

1 393203.00486809.00

2 393414.00486762.00

3 393674.00486744.00

4 393870.00486834.00

5 394077.00486690.00

6 394105.00486265.00

7 394072.00486099.00

8 394165.00485853.00
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9 485753.00 393930.00

10 485696.00- 393937.00

11 485589.00 394043.00

12 485571.00 394108.00

13 485603.00 394203.00

14 485143.00 394418.00

15 485073.00 394292.00

16 484774.00 394265.00

17 484442.00 394345.00

18 484190.00 394475.00

19 484161.00 394549.00

20 484272.00 394686.00

21 484157.00 394793.00

22 483903.00 394742.00

23 483836.00 394602.00

24 483577.00 394381.00

25 483398.00 394433.00

26 483314.00 394552.00

27 483195.00 394561.00

28 483065.00 394471.00

29 483029.00 394477.00

30 482953.00 394617.00

31 482805.00 394669.00

32 482727.00 394633.00

33 482691.00 394558.00

34 482746.00 394313.00

35 482832.00 394264.00

36 483017.00 394266.00

37 483174.00 394198.00

38 483265.00 394098.00

39 483393.00 394060.00

40 483482.00 393969.00

41 483553.00 393958.00

42 483683.00 393984.00

43 483706.00 393915.00

44 483647.00 393780.00

45 483771.00 393753.00

46 483927.00 393848.00

47 484048.00 393710.00

48 484408.00 393756.00

49 485046.00 393466.00

50 485146.00 393354.00

51 485760.00 393593.00

52 485975.00 393373.00

53 486276.00 393463.00

54 486279.00 393252.00

55 486549.00 393151.00
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Jednocześnie wyznacza się teren górniczy „Miłosław”, pokrywający się z granicami obszaru 
górniczego. Dokładna lokalizacja obszaru i terenu górniczego jest przedstawiona na mapie w skali 
1:10 000, stanowiącej integralną część niniejszej koncesji.

3. Strony umowy o współpracy z dnia 30 sierpnia 2021 r. wykonują działalność objętą koncesją 
nr .. ./2021 w przestrzeni określonej w ust. 1 i 2 w sposób i na warunkach określonych w tej umowie. 
Zgodnie z umową o współpracy funkcje operatora pełni Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA, zaś udział stron tej umowy w zysku i kosztach robót górniczych wynoszą:

51 % operator - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 
49% - ORLEN Upstream Sp. z o.o.

4. Wydobywanie kopaliny prowadzone będzie metodą otworową.

5. Stopień wykorzystania zasobów przewidzianych do wydobycia (przemysłowych) ze złoża gazu 
ziemnego „Miłosław” wynosi 100%.

6. Koncesji udziela się na 12 lat, licząc od daty udzielenia koncesji.

7. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją nastąpi nie później niż w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia, 
w którym niniejsza koncesja stała się ostateczna.

8. Warunki jakie powinny być spełnione przez strony umowy o współpracy korzystające z koncesji 
określa umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego z dnia«?.*? października 2021 r. zawarta 
pomiędzy Skarbem Pąństwa, w imieniu którego występuje Minister Klimatu i Środowiska, 
oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA i ORLEN Upstream Sp. z o.o.

9. Wydobywanie kopaliny prowadzone będzie zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 maja 2017 r. (znak: WOO- 
11.4235.11.2016.BZ.13), określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, 
przeniesioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2020 r. (znak: WOO-II.420.62.2020.AM.1) ze spółki 
FX Energy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spółkę ORLEN Upstream Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.

10. Niniejsza koncesja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych i nie zwalnia 
od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami, zwłaszcza Prawa 
geologicznego i górniczego, dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, 
gruntów rolnych i leśnych, przyrody, wód i odpadów.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 2 marca 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 9 marca 2021 r„ uzupełnionym 
22 kwietnia 2021 r. oraz 17 maja 2021 r.) spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 
z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PGNiG SA”), zwróciła się do organu koncesyjnego o udzielenie 
koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Miłosław”.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133 ze zm.) przedsiębiorca, który 
na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów udzielonej 
na podstawie przepisów dotychczasowych rozpoznał złoże węglowodorów i udokumentował 
je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz po dniu wejścia 
w życie ustawy uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną tego złoża, 
posiada roszczenie o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed 
innymi przez okres 3 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zatwierdzającej dokumentację
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geologiczno-inwestycyjną tego złoża. PGNiG SA na podstawie koncesji nr 32/96/p na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Kórnik - Środa” rozpoznała złoże 
gazu ziemnego „Miłosław”, udokumentowała je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu 
zagospodarowania złoża oraz uzyskała decyzję z 21 grudnia 2018 r. (znak: DGK- 
IV.4741.30.2018.AK(9), zatwierdzającą Dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża gazu ziemnego 
„Miłosław”. W związku z powyższym PGNiG SA miała prawo żądać ustanowienia na jej rzecz 
użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi oraz, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, 
wystąpić z wnioskiem o udzielenie koncesji.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych ustaw podmiot składający wniosek o udzielenie koncesji 
na wydobywanie węglowodorów ze złoża może wystąpić o jej udzielenie wspólnie z innymi 
podmiotami. Mając powyższe na względzie przedmiotowy wniosek został złożony przez PGNiG SA 
wspólnie z ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z art. 14 ust. 6 w związku 
z art. 12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze 
oraz niektórych innych ustaw we wniosku określony został operator oraz proponowane w umowie 
o współpracy udziały procentowe w kosztach robót górniczych oraz dołączony został projekt umowy 
o współpracy.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych ustaw wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża podmiot składa do organu koncesyjnego wniosek o przeprowadzenie 
postępowania dotyczącego oceny czy znajduje się on pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, 
podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą 
czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa albo kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej 
oceny z postępowania kwalifikacyjnego. PGNiG SA posiada decyzję Ministra Środowiska 
z 19 października 2015 r. (znak: DGK-IV-4770.9.2015/LO) o uzyskaniu pozytywnej oceny 
z postępowania kwalifikacyjnego, w zakresie o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, decyzję Ministra Środowiska z 22 lipca 2016 r. 
(znak: DGK.IV.4770.128.2016.ŁO) przedłużającą ważność pozytywnej oceny z postępowania 
kwalifikacyjnego na kolejne 5 lat oraz decyzję Ministra Środowiska z 27 listopada 2017 r. 
(znak: DGK-IV.4770.244.2016.JP) przedłużającą ważność pozytywnej oceny z postępowania 
kwalifikacyjnego na kolejne 5 lat. Również spółka ORLEN Upstream Sp. z o.o. posiada decyzję 
Ministra Środowiska z 28 kwietnia 2016 r. (znak: DGK-IV.4770.109.2015.ŁO) o uzyskaniu 
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, w zakresie o którym mowa w art. 49a ust. 16 
pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Kopie ww. decyzji spółki 
dołączyły do przedmiotowego wniosku. Minister Klimatu i Środowiska decyzją z dnia 26 kwietnia 
2021 r. (znak: DGK-4.4777.11.2020.6.AC) przedłużył ważność pozytywnej oceny z postępowania 
kwalifikacyjnego na kolejne 5 lat.

Planowana działalność, w zakresie wynikającym z wniosku o udzielenie koncesji, w myśl 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 247 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839), 
stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. W związku 
z powyższym operator uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu z 5 maja 2017 r. (znak: WOO-II.4235.11.2016.BZ.13), określającą 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, stwierdzającą brak potrzeby
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przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Spółki zobowiązano 
do prowadzenia działalności zgodnie z ww. decyzją.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 2a pkt 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm., dalej jako: -Pggj w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1563 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej jako: „Kpa”) organ 
koncesyjny przekazał do uzgodnienia projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie burmistrzom 
oraz wójtowi właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności, a także 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin (Ministrowi Aktywów Państwowych). 
Burmistrz Gminy Miłosław, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, Wójt Gminy Dominowo oraz 
Minister Aktywów Państwowych uzgodnili przesłany projekt rozstrzygnięcia w przewidzianym 
ustawowo terminie.

Stosownie do art. 49u i art. 49w Pgg w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 
2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w koncesji 
określono rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności, przestrzeń, w granicach której ma 

..być wykonywana zamierzona działalność, czas obowiązywania koncesji, termin rozpoczęcia 
działalności określonej koncesją, minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz wyznaczono 
granice obszaru i terenu górniczego „Miłosław”, a także określono operatora oraz wskazano zgodnie 
z umową o.współpracy udziały stron umowy w zysku i kosztach robót górniczych.

Zasoby przewidziane do wydobycia - przemysłowe zostały ustalone w Dokumentacji 
geologiczno-inwestycyjnej złoża gazu ziemnego „Miłosław”. Zgodnie z tą dokumentacją zasoby 
przemysłowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 191,95 min m3 gazu ziemnego 
w kategorii C, a zasoby nieprzemysłowe wynoszą 211,19 min m3 gazu ziemnego w kategorii C.

Zgodnie z art. 28 Kpa za strony w toczącym się postępowaniu uznano każdego, czyjego 
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 Pgg 
w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych - właścicieli 
(użytkowników wieczystych) nieruchomości stanowiącej działkę o nr 93/1 w obrębie ewidencyjnym 
Winna Góra jednostki ewidencyjnej Środa Wielkopolska.

Organ koncesyjny w toku prowadzonego postępowania zapewnił stronom postępowania 
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem niniejszej decyzji umożliwił 
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
w przedmiotowej sprawie. Żadna ze stron nie wniosła zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 37 Pgg, w przypadku gdy przedsiębiorca naruszy wymagania ustawy, 
w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia 
warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale 
zaprzestaje jej wykonywania, organ koncesyjny wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń 
w określonym terminie. W przypadku nieusunięcia naruszenia organ koncesyjny może bez 
odszkodowania cofnąć koncesję albo ograniczyć jej zakres.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 14 dni od jej otrzymania, 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 dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa zwrócenia się
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do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się 
za pośrednictwem Ministra Klimatu i 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 Klimatu i 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
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