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Zasady, procedury i obowiązki w zakresie postępowania koncesyjnego dla
poszukiwania, rozpoznawania, wydobycia gazu z niekonwencjonalnych
złóż w Polsce, w świetle obowiązujących przepisów prawa geologicznego i
górniczego oraz planowanych zmian do w/w ustawy
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Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Ramy prawne – stan obecny
Prawodawstwo krajowe:
Prawo geologiczne i górnicze -> projekt zmiany ustawy Pgg i niektórych innych ustaw
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Prawo ochrony środowiska
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Prawo wodne
Ustawa o odpadach
Ustawa o odpadach wydobywczych
Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia
niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Prawodawstwo unijne:
Dyrektywa ws. warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję
węglowodorów (94/22/WE)
Dyrektywa ws. gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (2006/21/WE)
Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE)
Dyrektywa ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko naturalne (2011/92/EU)

System koncesjonowania kopalin objętych
własnością górniczą Skarbu Państwa – stan obecny

KONCESJA NA:
POSZUKIWANIE

ROZPOZNAWANIE

WYDOBYWANIE

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:
- wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania
złóż węglowodorów oraz wydobywania kopalin ze złóż wymaga uzyskania koncesji (art. 46).

Prawo geologiczne i górnicze:
- działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin i wydobywania kopalin
ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji (art. 21);
- koncesji m.in. w zakresie węglowodorów udziela minister środowiska (art. 22).

System koncesjonowania węglowodorów – stan obecny
Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie
(przetarg z urzędu, open-door, bez przetargu)
Decyzje środowiskowe – jeśli wymagane

Wniosek do Ministra Środowiska
Projekt robót geologicznych

Opinia samorządów
Prace kameralne
(badania archiwalne)

Badania sejsmiczne
Wiercenia
Dokumentacja geologiczna
(prawo pierwszeństwa)
Projekt zagospodarowania złoża
Decyzja środowiskowa

Wniosek do Ministra Środowiska
Zgoda samorządów
Zgoda MG
Koncesja wydobywcza
http://www.claysandminerals.com; Geofizyka Toruń; Exalo

Wydobywanie

„Koncesje łupkowe” w Polsce (01.06.2013)
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Grupa kapitałowa
Canadian Oil International Ltd
Chevron Corporation
ExxonMobil Corporation
Marathon Oil Company
PGNiG S.A.
PKN Orlen S.A.
Grupa LOTOS S.A.

CalEnergy Resources Poland Sp. Z o.o.
PETROLINVEST S.A.
10 Wisent Oil &Gas Plc
11 San Leon Energy
8
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12 Diel Trading Limited
13 ConocoPhilips B.V.
14 Moorfoot Trading Limited
15 Cuadrilla Resources Limited

2

16 Milejów LLP
17 BNK Petroleum
18 DPV

1
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19 Eni Spa

3

20 Mac Oil Spa

1

21 Basgas Pty Ltd

3

Koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze – 108

Koncesje wydobywcze – 0
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Stan prac
(01.06.2013)

46 zakończonych
otworów, w tym:
19 szczelinowań
- 13 pionowych
- 6 krzywionych /
poziomych

345 otworów
planowanych do
końca 2021 r.
(122 obligatoryjnych
i 223 dodatkowych)

Nowe regulacje – projekt zmiany ustawy PGG
i zmiany ustawy

W skrócie:
1. Nowy model udzielania koncesji
2. Uproszczenia dla
przedsiębiorców i inwestorów
3. Korzyści dla Skarbu Państwa
oraz samorządów
4. Ochrona praw nabytych

Nowe regulacje
Wprowadzenie nowoczesnego modelu przyznawania
koncesji na poszukiwanie i wydobywanie – 3 stopniowy
przetarg
Możliwość realizacji koncesji łącznie przez kilka
podmiotów w ramach jednej umowy
Redukcja liczby koncesji z 3 do 1
Wprowadzenie spółki z kapitałem Skarbu Państwa
(NOKE) do działań rozpoznawczych i wydobywczych
Wzmocnienie monitoringu i systemu kontroli dla
odpowiedniego wykonywania koncesji

Nowe regulacje
Znaczący wzrost dochodów dla gmin z wydobycia
Powstanie nowych źródeł dochodów dla powiatów i
województw
Uproszczenie i przejrzystość decyzji środowiskowych,
skrócenie procedur
Utworzenie Funduszu dla Pokoleń, gromadzącego część
wypracowanego zysku NOKE
Zapewnienie ochrony nabytych praw (prawo
pierwszeństwa/prawo przekształcania )
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Schemat możliwych
działań
przedsiębiorców w
związku z wejściem
w życie projektu
zmian ustawy PGGochrona praw
nabytych

Działania resortu środowiska

Strona internetowa (www.mos.gov.pl/shale_gas)
Konferencje prasowe
Udział w wydarzeniach naukowych, branżowych itp.
Spotkania z administracją samorządową,
światem nauki i przemysłu
Działania na forum UE
Patronaty
Badania naukowe
Publikacje informacyjno-edukacyjne
Kampania informacyjna i dialog ze społeczeństwem
…
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Dziękuję za uwagę
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