
PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

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 zezwoleń

na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 52/11)

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w
sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszu-
kiwanie i produkcję węglowodorów oraz z art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (1)
Minister Środowiska zaprasza zainteresowane podmioty do
składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie i rozpo-
znawanie węglowodorów, zwane dalej „użytkowaniem
górniczym”.

2. Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa użytko-
wania górniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego na nieobjętych koncesjami
częściach obszarów zgodnych z wykazem zamieszczonym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) (nr 2006/C
98/07) oraz na stronie internetowej Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska (www.
mos.gov.pl/dgikg/english). Wyżej wspomniane obszary
obejmują następujące bloki:

Nr Nazwa Lokalizacja (nr bloku)

1. Karwia 9

2. Raduszka 45, 65

3. Frombork 52

4. Rybice 62

5. Lewice 63

6. Bardy 64, 44

7. Kaleń 82, 83

Nr Nazwa Lokalizacja (nr bloku)

8. Rymań 83, 84

9. Barwice 85

10. Bobolice 86

11. Podgrodzie 101

12. Police 102

13. Sucha 104

14. Czaplinek 105

15. Moryń 161

16. Lipiany 162

17. Barlinek 163

18. Cybinka 202, 222

19. Torzym 203, 223

20. Laski 222, 223

21. Krępa 224

22. Trójkąt 226

23. Turek 229

24. Kolsko 244
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(1) Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947.
(2) Dz.U. C 98 z 26.4.2006, str. 22.



Nr Nazwa Lokalizacja (nr bloku)

25. Gola 245

26. Kłoda 246

27. Czatkowice 247, 267, 268, 287, 288

28. Kalisz 249

29. Dobra 250

30. Klucze 265

31. Sarnowa 266

32. Warta 270

33. Oleszyce 379

34. Proszowice 393

35. Koszyce 394, 395

36. Golemki 395, 415

37. Horyniec 399

38. Wieliczka 413

39. Skrzydlna 413

40. Skołoszyn 414, 415

41. Błażowa 416, 417

42. Szczecinek 106

43. Człuchów 107

Współrzędne geograficzne obszarów wyznaczonych do
przetargu zamieszczone są na stronie internetowej Departa-
mentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa
Środowiska oraz w „Szczegółowych warunkach przetargu
na nabycie prawa użytkowania górniczego na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na
wybranych obszarach koncesyjnych”.

3. Oferty na ustanowienie prawa użytkowania górniczego
mogą obejmować obszar nie mniejszy niż wskazany w
„Szczegółowych warunkach przetargu na nabycie prawa
użytkowania górniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na wybranych obsza-
rach koncesyjnych”, nie większy jednak niż 1 200 km2.

4. Prawo użytkowania górniczego zostanie przyznane
zwycięzcy przetargu na czas trwania koncesji na poszuki-
wanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziem-
nego.

5. Oferty na ustanowienie prawa użytkowania górniczego
należy składać w siedzibie Ministra Środowiska w terminie
do 91 dnia włącznie, do godziny 12:00 czasu środkowoeu-
ropejskiego (CET/CEST) licząc od dnia następującego po
dniu opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Otrzymane oferty zostaną poddane ocenie przez komisję
przetargową w oparciu o następujące kryteria:

a) proponowany zakres i technologia prowadzenia prac
geologicznych (60 %),

b) techniczne i finansowe możliwości oferenta (30 %),

c) proponowana wysokość wynagrodzenia za ustanowienie
użytkowania górniczego (10 %).

Kryteria te są dokładnie opisane w „Szczegółowych warun-
kach przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i
gazu ziemnego na wybranych obszarach koncesyjnych”.

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ministra Środo-
wiska o godzinie 12:00 (czasu środkowo-europejskiego/
wschodnio-europejskiego) 14-tego dnia roboczego od daty
upływu terminu składania ofert. Przetarg zakończy się
przed upływem 6 miesięcy od zakończenia etapu składania
ofert. Uczestnicy przetargu o wynikach zostaną powiado-
mieni pisemnie.

8. Aby uzyskać „Szczegółowe warunki przetargu na nabycie
prawa użytkowania górniczego na poszukiwanie i rozpo-
znawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na wybra-
nych obszarach koncesyjnych” (SWP) należy złożyć
pisemny wniosek do Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych Ministerstwa Środowiska. Szczegółowe
warunki odnośnie przetargu, zawierają m.in.:

a) określenie przedmiotu przetargu;

b) wymagania dotyczące treści oferty;

c) wymagania, jakie powinien spełniać oferent;

d) informacje o dokumentach, jakie ma dostarczyć oferent
w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych
warunków, w tym wypis z rejestru przedsiębiorców;

e) obiektywne kryteria oceny ofert;

f) określenie miejsca i terminów składania i otwarcia ofert;

g) pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących
oferentowi w toku postępowania o nabycie prawa użyt-
kowania górniczego;

h) wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego.
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9. Zasady dotyczące przetargów na nabycie prawa użytko-
wania górniczego zostały ustalone na podstawie rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie
przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego (1), które
transponuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie
warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie i
produkcję węglowodorów.

10. Oferty należy sporządzić w języku polskim.

11. Zwycięzca przetargu podpisuje umowę użytkowania górni-
czego ze Skarbem Państwa, w imieniu którego występuje
Minister Środowiska a następnie występuje z wnioskiem do
Ministra Środowiska o udzielenie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

12. Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą
na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów na
terytorium Polski musi posiadać prawo użytkowania górni-
czego oraz koncesję.

13. Oferty przetargowe i wnioski o SWP należy kierować na
adres:

Ministerstwo Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54, pokój 149
PL-00-922 Warszawa

14. Informacje można uzyskać:

— Strona internetowa Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych Ministerstwa Środowiska:
www.mos.gov.pl/dgikg
www.mos.gov.pl/dgikg/english

— Marta Wągrodzka
Specjalista ds. Promocji i Negocjacji
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
PL-00-922 Warszawa
tel: (48-22) 579 25 04
fax: (48-22) 579 24 60
e-mail: Marta.Wagrodzka@mos.gov.pl
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(1) Dz.U. nr 135, poz. 1131.


