
Komunikat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący Dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania i korzystania z koncesji
na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1) oraz Kompetentnych Organów Władzy

określonych na podstawie art. 10 Dyrektywy 94/22/WE

(2006/C 98/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1. Niniejszym Polska informuje, że udzielanie zezwoleń na poszukiwanie i badanie węglowodorów na
obszarach zaznaczonych szarą barwą na mapie załączonej do tego komunikatu podlegają procedurom
przewidzianym w art. 3 ust. 2 Dyrektywy 94/22/WE. Zgodnie z artykułem 3, ustęp 3 Dyrektywy
94/22/WE, Polska informuje również, że obszary w obrębie terytorium Polski zaznaczone białą barwą na
ww. mapie, podlegają zasadzie stałej dostępności dla zezwoleń na poszukiwanie i badanie węglowodorów.
Mapę sporządzono przy użyciu współrzędnych geograficznych Greenwich.

2. Zasady udzielania zezwoleń na poszukiwanie i badanie węglowodorów przedstawione w niniejszym
komunikacie stosuje się odpowiednio również dla metanu z pokładów węgla kamiennego (CBM).

3a. W przypadku zezwoleń udzielanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt a Dyrektywy 94/22/WE,
Właściwy Organ Władzy Rzeczypospolitej Polskiej sporządzi komunikat zapraszający do składania ofert,
który zostanie przesłany do Komisji Europejskiej celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej na co najmniej dziewięćdziesiąt (90) dni przed upływem terminu składania ofert.

3b. W przypadku zezwoleń udzielanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt b Dyrektywy 94/22/WE, po
złożeniu wniosku przez podmiot Właściwy Organ Władzy Rzeczypospolitej Polskiej sporządzi komunikat,
który zostanie przesłany do Komisji Europejskiej celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej. Właściwe Organy Władzy Rzeczypospolitej Polskiej wezmą pod uwagę 1 i 2 punkt tego Komuni-
katu.

3c. W komunikatach, o których mowa w punktach 3a lub 3b niniejszego komunikatu, Właściwy Organ
Władzy Rzeczypospolitej Polskiej określi rodzaje zezwoleń, obszar lub obszary geograficzne, dla części
których lub całych sporządzono wniosek lub będzie można sporządzić ofertę oraz datę lub termin
składania ofert.

4. W przypadku ofert, o których mowa w punktach 2 i/lub 3a, 3b niniejszego Komunikatu, zaintereso-
wane podmioty obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (2) (Dz.U. z
2005 r. nr 228. poz. 1947), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przetargu na
nabycie prawa użytkowania górniczego (3) (Dz.U. nr 135, poz. 1131) oraz inne akty prawne, o których mowa
w punkcie 4a.

4a. Wyżej wspomniane przepisy transponują przepisy artykułów 3, 4, 5 (1) i (2) oraz 6 (1) i (2) Dyrek-
tywy 94/22/WE:

— zapisy art. 3 Dyrektywy 94/22/WE transponowane są przez art. 11, 26 a i b Prawa geologicznego i górni-
czego oraz przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie
prawa użytkowania górniczego;

— zapisy art. 4 Dyrektywy 94/22/WE transponowane są przez art. 22, 23, art. 102 ust. 1, pkt 2 Prawa
geologicznego i górniczego oraz Rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie projektów prac geologicznych (4) (Dz.U. nr 153, poz. 1777) oraz z dnia 27 czerwca 2005 r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (5) (Dz.U. nr 128,
poz. 1075);
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(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3.
(2) Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947.
(3) Dz.U. z 2005 r. nr 135, poz. 1131.
(4) Dz.U. z 2001 r. nr 153, poz. 1777.
(5) Dz.U. z 2005 r. nr 128, poz. 1075.



— zapisy art. 5 ust. 1 Dyrektywy 94/22/WE transponowane są przez art. 18, 20 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa
geologicznego i górniczego, art. 49 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (1) (Dz.U. nr 173 poz. 1807) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2005 r. w
sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego;

— zapisy art. 5 ust. 2 Dyrektywy 94/22/WE transponowane są przez art. od 15 do 100 Prawa geologicz-
nego i górniczego, art. 48 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Rozporządzenie Rady Minis-
trów z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego;

— zapisy art. 6 ust. 1 i ust. 2 Dyrektywy 94/22/WE transponowane są odpowiednio przez art. 17 i 22
Prawa geologicznego i górniczego.

5. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych: www.mos.gov.pl/dgikg, gdzie m.in. zamieszczone są wyżej wspomniane akty prawne oraz
współrzędne geograficzne obszarów koncesyjnych lub bezpośrednio w Departamencie Geologii i Koncesji
Geologicznych Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, PL-00-922 Warszawa, który reprezentuje
Właściwy Organ Władzy Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 10 Dyrektywy 94/22/WE, osobą do
kontaktu jest: Marta Wagrodzka, tel. (48-22) 579 25 04, e-mail: marta.wagrodzka@mos.gov.pl lub sekreta-
riat Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych tel. (48-22) 579 24 49, fax (48-22) 579 24 60.
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(1) Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807.
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