
Warszawa, dnia .3 sierpnia 2009 r.

,
MINISTER SRODOWISKA

Macifj Nowicki

DGiKGeAno-8/33f3 /09/ASz

DECYZJA

Dzia1ajqc na podstawie art. 155 Kp.a. oraz art. 16 ust. 4 oraz ust. Sa ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
PrauJo geologiczne i gornicze (Dz.u. z 2005r. Nr 228, poz. 1947, z p6in. zm.) na wniosek Lane Energy
Poland Sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie (NIP: 701-00-60-148), po uzyskaniu przewidzianych
ustawq Prawo geologiczne i gornicze opinii w1asciwych rniejscowo organ6w wsp61dzialajqcych

postanawiam

zmienic koncesj~ nr 18/2007/ P z dnia 23 paidziernika 2007 r. wydanq przez NIinistra Srodowiska
na rzecz Lane Energy Poland Sp. z 0.0., na poszukiwanie i rozpoznawanie z16z ropy naftowej
i gazu ziemnego w rejonie "Stegna", po1ozonym na terenie grnin: Gronowo Elblqskie, Elblqg,
Milejowo, rniasta i grniny Tolkmicko oraz rniasta Elblqg w wojew6dztwie warminsko-mazurskim,
grnin: Stegna, Ostaszewo, Sztutowo, miast i grnin: Nowy Dw6r Gdanski, Nowy Staw
w wojew6dztwie pomorskim, w ten spos6b, ze:

1) ustl(p0wi 4 koncesji nadajl( brzmienie:

,,4. Zakres prac geofizycznych i wiertniczych w kolejnych latach prac przewiduje:
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Pr6bna eksploatacja***

* Przyst::tpienie do zakresu prac okrdlonego W opcji uzaleznione jest od wynikow prac geofizycznych i wiertniczych.

** Planowana gl~bokosc to 2800 do 3300 111,W zaleznosci od wyboru lokalizacji odwiertow.
*** WI przypadku nawiercenia POZi01110Wperspektywicznych.

\Xi razie podj~cia decyzji 0 przyst'tPieniu do wykonywania zakresu okre§lonego w opcji, zobowiqzuje
si~ Lane Energy Poland Sp. z 0.0. do przed10zenia aneksu do projektu prac geologicznych
najp6iniej w terrninie 30 dni przed ich rozpocz~ciem.";

2) po ustl(pie 6 koncesji dodajl( ustl(P 6a w brzmieniu:

,,6a. \'<Iszystkie pr6bki geologiczne, w 1:ymrdzenie wiertnicze, Llzyskane w wyniku prowadzenia prac
geologicznych zalicza si~ do pr6bek geologicznych trwa1ego przechm.vywania. Zobowiqzuje si~
wykonawc~ prac geologicznych do przekazania nie mniej niz 1/2 obj~tosci uzyskanycb pr6bek
geologicznych trwa1ego przecbmV)'\vania do Centralnego Arcbiwum Geologicznego w Warszawie
w terminie lTliesiqca od dnia zakorlczenia prac geologlcznych. Protok61 pot:wierdzaj<tcy termin, liczb~



i rodzaj przekazanych prob wykonawca dostarczy organowi koncesyjnemu w terminie 14 dni od daty
ich przekazania.";

3) ustICpowi 9 koncesji nadajICbrzmienie:

,,9. Koncesji udziela si~ na okres 41at liczqc od dnia udzielenia koncesji, w podziale na 2 etapy:

Etap I - 3 lata;
Etap 11- 1 rok.";

4) ustICpowi 11 koncesji nadajIC brzmienie:

,,11. Na terenie obj~tym niniejsz'lckoncesj'lcprzedsi~biorc~ zobowi'lczuje si~ do:
1) przestrzegania zakazu prowadzenia jakichkolwiek prac na obszarach Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000:
a. Obszarach 0 Znaczeniu dla Wspolnoty Natura 2000: "Zalwe Wislany", "NIierzeja

Wislana" oraz ]ezioro Druzno" - PLH280008;
b. specjalnych obszarach ochrony ptakow: "Zalew Wislany" - PLB280010 oraz

,,]ezioro Druzno" - PLB280013;
c. potencjalnych obszarach siedliskowych: "Zalwe Wislany" oraz "NIierzeja Wislana"

2) prowadzenia prac na obszarach podlegaj'lccych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 ochronie pr::ryro4J (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pain. zm.), w uzgodnieniu
z w1asciwym regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska.".

Uzasadnienie

Decyzj'lc z dnia 23 paidziernika 2007 r. Minister Srodowiska udzieli1 Lane Energy Poland
Sp. z 0.0., koncesji nr 18/2007/p na poszukiwanie i rozpoznawanie zloz ropy naftowej i gazu

ziemnego w rejonie "Stegna". Wnioskiem z dnia 28 pazdziernika 2008 r. (uzupelnionym
w dniach: 5 lutego 2009 r., 28 kwietnia 2009 oraz 20 maja 2009 r.) Lane Energy Poland
Sp. z 0.0. zwroci1a si~ do NIinistra Srodowiska 0 zmian~ przedmiotowej koncesji w zakresie:
przed1uzenia czasu trwania etapu I 0 1 rok (kosztem etapu 11), okrdlenia nowej lokalizacji
i wielkosci planowanych prac sejsmicznych 3D, wykonania dodatkowych prac wiertniczych oraz
mozliwosc prowadzenia probnej eksploatacji.

'Planowana dzia1alnosc w zakresie wynikaj'lccym z wniosku koncesyjnego, zgodnie

z ustaw'lc zdnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost€pnianiu info~1na9i 0 frod07Visku i jego ochronie, ud::(jale
.rpoleczenstJJJa UJ ochronie frodoJJJiska oraz 0 ocenach oddzialJnvania na frodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) oraz przepisow wykonawczych (rozporz'lcdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2004 r. JV spraJvie okreflenia rodzq;oJJJprzedsi€JvZi€c mogq()'ch ~laczqco odd::(jalyuJac na frod07visko oraz

szczeg61074!Jch uJVarUnk07van zwiqzanyc!) Z kUJaliftkowaniem przedsi€JJJ,?/€cia do sporzqdzenia raportu

o oddzialJlwaniu na frod07Visko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) nie stanowi przedsi~wzi~cia
mog'lccego potencjalnie znacz'lcco oddzia1ywac na srodowisko.

W zwi'lczku z powyzszym nie zosta1o przeprO\vadzone post~powanie w sprawie oceny
oddzia1ywania na srodowisko planowanego przedsi~wzi~cia, a takZe nie by10 konieczne uzyskanie
przez przedsi~biorc~ decyzji 0 srodowiskuwych uwarunkowaniach.

Plana wane prace sejsmiczne b~d'lc wykonywane przy uzyciu bezdynamitowych srodkow
wzbudzania. jednoczdnie przedsi~biorc~ obowi'lczuje przestrzeganie zakazu prowadzenia
jakichkowiek robot geologicznych na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 
Obszarach 0 Znaczeniu dla Wspolnot:y Natura 2000: "Zalwe Wislany", "NIierzeja Wislana" oraz
]ezioro Druzno" - PLH280008, specjalnych obszarach ochrony ptakow: "Zale'vv Wislany" 
PLB280010 oraz ,,]ezioro Druzno" - PLB280013, a ponadto potencjalnych obszarach

siedliskmvych: "Zalwe Wislanr" oraz ,,11ierzeja Wislana", do czego zobowi'lcza1 si~ we wniosku
koncesyjnym. W razie gdyby okaza1o si~, ze konieczne Jest wykonywanie robot geologicznych
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mog~cych znaCZqCOoddzialywac na obszar Natura 2000, wymagaloby to zmiany koncesji oraz
uzyskania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto za zgod~ Lane Energy Poland Sp. z 0.0. zmniejszono ilosci opcjonalnych
otworaw wiertniczych w etapie II ze 127 do 3. Pierwotna ilosc wiercen oraz wnioskowany czas
wykonania tychze prac (1 rok), bylaby niemozliwa do zrealizowania, bioqc pod uwag~
dodatkowo koniecznosc wykonania obowi~zkowego gl~bokiego wiercenia .
. Zgodnie z art. 16 ust. 4 PraJva geo!ogicznego i gorniczego organ koncesyjny zasi~gn~l opinii
w przedmiotowej sprawie u wlasciwych miejscowo organaw wspaldzialaj~cych, ktarzy
pozytywnie zaopiniowali przeslany projekt rozstrzygni~cia sprawy. Ponadto wajt gminy Milejewo
nie zaj~l stanowiska w przedmiotowej sprawie w przewidzianym ustawowo terminie. Zgodnie
z art. 105a PrauJa geo!ogiczuego i gorniczego organ koncesyjny uznal brak zaj~cia stanowiska w ww.
terminie za pozytywne zaopiniowanie decyzji.

Zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Srodowiska dnia 19 grudnia 2001 r. w spraJvie

gromadzenia i udostfPniania probek i dokumentarjigeo!ogicZnych (Dz.D. Nr 153, poz.1780) organ
koncesyjny zaliczyl wszystkie prabki geologiczne, w tym rdzenie wiertnicze, uzyskane w wyniku
prowadzenia prac geologicznych do prabek geologicznych trwalego przechowywania.

W toku post~powania Minister Srodowiska ustalil, jak wymaga tego art. 155 k.p.a., ze zmiana
decyzji lezy w interesie strony, przy czym zmianie tej nie sprzeciwiajq si~ przepisy szczegalne, ani tez
nie narusza ona interesu spolecznego.

\'Vobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z decyzji moze w ciqgu 14 dni od jej otrzymania (stosujqC odpowiednio

przepisy dotyczqce odwolan), zwracic si~ z wnioskiem do NIinistra Srodowiska 0 ponowne
rozpoznarue sprawy.

0pIata~. W ~ ••"f..{~.{= .
Zostata przekazana w dnIu .>~L.l.Q.,.!.69.Q&X:.

Ne konto, Dz~ Ochota m. et. Warszstwy
Nr konta: 95'1030 1508 ??oo 0005 5002405.,15

Dow6d wptaty nr = .3

Do \Niadomosci:

1. UrZ'td Miasta Elbl'tg
2. Urz'td &liasta i Gminy Tolkmicko
3. Urz'td &liasta i Gminy Nowy Dwor Gdanski

4. Urz'td &liasta i Gminy Nowy Staw
5. Urz'td Gm.iny Gronowo Elbl'tskie

6. Urz'td Gminy Elbl'tg

7. Urz'td Gminy Milejewo
8. Urz'td Gminy Stegna

9. Urz'td Gminy Ostaszewo
10. Urz'td Gm.iny Sznltowo
11. Starostwo Powiatowe w Elbl'tgU
12. Starostwo Powiatowe w JVIalborku

13. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim

14. Urz'td Marszalkowski \'(1ojew6dztwa Pomorskiego

15. Urz'td Marszalkowski Wojew6dztwa Warminsko - l'vIazurskiego

16. Regionalna Dyrekcja Ocbrony Srodowiska Woje\v6dztwa Pomorskiego
17. Regionalna Dyrekcp Ochrony Srodowiska Wojew6dztwa Warminsko - i\Iazurskiego

18. Okrc:;gowy Urz'td G6rniczy w Poznaniu
19. Okrc:;gowy Urz'td G6rniczy w Warszawie
20. NFOSiGW w Warszawie

21. J\iJ.inisterstwo Gospodark.i w Warszawie
22. a/a

Otrzymuje:

Lane Energy Poland Sp. Z 0.0. Z siedzib't w \'(1arszawie


