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Komentarz do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca
2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów (Dz.U. z 2015 r. poz. 968) stanowi wykonanie upowa¿nienia ustawowego, zawartego w
art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196). Zgodnie
z zakresem tego upowa¿nienia, projekt rozporz¹dzenia
okreœla wymagania dotycz¹ce dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów, których spe³nienie
zapewni odpowiedni¹ jakoœæ sporz¹dzanych dokumentacji
geologiczno-inwestycyjnych z³o¿a i ich przydatnoœæ w dalszych dzia³aniach na rzecz jego zagospodarowania.
Potrzeba wydania niniejszego rozporz¹dzenia wynika
z uchwalenia 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). Ustawa ta od dnia wejœcia w ¿ycie (tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.) dotychczasow¹
dokumentacjê geologiczn¹ z³o¿a kopaliny zastêpuje dwoma rodzajami dokumentacji: dokumentacj¹ geologiczn¹
z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów oraz dokumentacj¹ geologiczno-inwestycyjn¹ z³o¿a wêglowodorów.
Wymagania dotycz¹ce dokumentacji geologicznej z³o¿a
kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów zosta³y okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca
2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów (Dz.U. z 2015 r.
poz. 987).
Nowy rodzaj dokumentacji geologicznej – dokumentacja geologiczno-inwestycyjna z³o¿a wêglowodorów – ³¹czy
w sobie elementy dotychczasowej dokumentacji geologicznej z³o¿a wêglowodorów (czêœæ geologiczna dokumentacji) oraz projektu zagospodarowania z³o¿a (czêœæ
inwestycyjna dokumentacji).
Zgodnie ze stanem prawnym obowi¹zuj¹cym do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zmianie
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych
ustaw, szczegó³owe wymagania dotycz¹ce dokumentacji
geologicznej z³o¿a kopaliny by³y okreœlone Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny (Dz.U.
z 2011 r. Nr 291, poz. 1712), natomiast wymagania dotycz¹ce projektu zagospodarowania z³o¿a, s¹ okreœlone
w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 24 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych
projektów zagospodarowania z³ó¿ (Dz.U. z 2012 r. poz.
511).
W nowym rozporz¹dzeniu Minister Œrodowiska okreœli³ wymagania dla dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów, dotycz¹ce zawartoœci poszczególnych rozdzia³ów czêœci tekstowej dokumentacji, liczby
i zakresu treœci jej za³¹czników graficznych oraz tabelarycznych, a tak¿e kategorie rozpoznania z³o¿a.
Rozporz¹dzenie okreœla równie¿ sposób przedstawienia w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej granic z³o¿a
wêglowodorów, zasobów geologicznych, warunków wystêpowania z³o¿a wêglowodorów, jak równie¿ wymagania
niezbêdne do zaprezentowania sposobu zagospodarowania
z³o¿a wêglowodorów, a tak¿e optymalnego wariantu racjonalnego wykorzystania zasobów tego z³o¿a, w szcze-

gólnoœci przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie
kopaliny g³ównej oraz kopalin towarzysz¹cych, a tak¿e
technologii eksploatacji zapewniaj¹cej ograniczenie ujemnych wp³ywów na œrodowisko.
Jedn¹ z istotniejszych modyfikacji, w stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów, jest zmiana niektórych
wczeœniejszych granicznych wartoœci parametrów definiuj¹cych z³o¿e i granice z³o¿a lub okreœlenie tych wartoœci
dla nowych typów z³ó¿. Maj¹c na wzglêdzie ostatnie wyniki prac poszukiwawczo-rozpoznawczych z³ó¿ gazu ziemnego z ³upków gazonoœnych (shale gas), zosta³y zmienione
graniczne wartoœci parametrów definiuj¹cych tego typu
z³o¿e i jego granice. Dodatkowo okreœlone zosta³y graniczne wartoœci parametrów definiuj¹cych z³o¿e i jego granice
dla z³o¿a ropy naftowej zamkniêtej (tight oil) oraz z³o¿a
ropy naftowej z ³upków roponoœnych (shale oil).
Okreœlenie oraz zmiana tych granicznych wartoœci
parametrów definiuj¹cych z³o¿e i jego granice zosta³y
ustalone na podstawie dostêpnej literatury, wymiany doœwiadczeñ, analizy dotychczasowych wyników prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, jak równie¿ po konsultacjach
z organami doradczymi Ministra Œrodowiska oraz z przedstawicielami przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
polegaj¹c¹ na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z³ó¿ ropy
naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Wprowadzenie oraz
zmiana tych parametrów stworzy przejrzyste zasady dokumentowania z³ó¿ wêglowodorów ró¿nego typu, niezbêdne
do ich przysz³ej eksploatacji.
Ponadto, maj¹c na wzglêdzie specyfikê wystêpowania
i mo¿liwoœci udostêpniania z³o¿a gazu ziemnego z ³upków
gazonoœnych (shale gas) oraz z³o¿a ropy naftowej z ³upków roponoœnych (shale oil), dla tego rodzaju z³ó¿ wprowadzono odrêbn¹ kategoriê rozpoznania z³o¿a „C”. Umo¿liwi ona szacowanie zasobów z³o¿a na podstawie:
– danych z co najmniej jednego otworu, z którego po
dokonanych zabiegach uzyskano przyp³yw gazu ziemnego lub ropy naftowej w iloœciach maj¹cych znaczenie
gospodarcze;
– interpretacji wyników badañ geofizycznych pozwalaj¹cych na okreœlenie mi¹¿szoœci i gazonoœnoœci (roponoœnoœci) z³o¿a.
Postanowienia dotycz¹ce okreœlania kategorii rozpoznania z³o¿a wêglowodorów, z wy³¹czeniem z³o¿a gazu
ziemnego z ³upków gazonoœnych (shale gas), oraz z³o¿a
ropy naftowej z ³upków roponoœnych (shale oil) w dokumentacjach geologiczno-inwestycyjnych z³ó¿ wêglowodorów zosta³y powtórzone z dotychczas obowi¹zuj¹cego
rozporz¹dzenia:
– dla kategorii A b³¹d oszacowania œrednich wartoœci
parametrów z³o¿owych i zasobów nie mo¿e przekraczaæ
20%,
– dla dla kategorii B b³¹d oszacowania œrednich wartoœci parametrów z³o¿owych i zasobów nie mo¿e przekraczaæ 35%,
– dla kategorii C b³¹d oszacowania œrednich wartoœci
parametrów z³o¿owych i zasobów nie mo¿e przekraczaæ
50%.
W stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów
zast¹piono koniecznoœæ przedstawiania wyników wykona1187
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nych badañ geofizycznych koniecznoœci¹ przedstawiania
wykazu takich badañ (§ 6 ust. 5 pkt 4). Jest to uproszczenie,
którego mo¿liwoœæ zastosowania wynika z przepisów
ustawy Prawo geologiczne i górnicze i Rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
przekazywania informacji z bie¿¹cego dokumentowania
przebiegu prac geologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 903).
Jednoczeœnie, bior¹c pod uwagê rzeczywist¹ dostêpnoœæ, doprecyzowano rodzaje map, jakie maj¹ byæ wykorzystywane do sporz¹dzania za³¹czników graficznych dla
z³o¿a kopaliny zlokalizowanej w obszarze l¹dowym oraz
w obszarze morskim (§ 6 ust. 4). Wprowadzono zapis
dotycz¹cy sporz¹dzania map sytuacyjno-wysokoœciowych
dla obszarów l¹dowych na podstawie danych i informacji
uzyskanych z Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz map sytuacyjno-batymetrycznych dla
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej (wykonanych w szczególnoœci przez urzêdy morskie, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – BHMW, w przypadku

map wykonanych przez podmioty trzecie, konieczne jest
ich zatwierdzenie przez w³aœciwy terytorialnie urz¹d morski lub BHMW).
W rozporz¹dzeniu wprowadzono zapis, ¿e zmiana dokumentacji geologicznej z³o¿a wêglowodorów lub rozliczenie zasobów z³o¿a wêglowodorów (w przypadku zaniechania lub zakoñczenia eksploatacji z³o¿a wêglowodorów),
dla którego dokumentacja geologiczna z³o¿a wêglowodorów zosta³a zatwierdzona lub przyjêta bez zastrze¿eñ na
podstawie wczeœniej obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
nastêpuje przez opracowanie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów, sporz¹dzonej zgodnie z wymaganiami okreœlonymi projektowanym rozporz¹dzeniem.
Barbara G¹secka
G³ówny Specjalista w Wydziale Wêglowodorów DGK

Komentarz do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a,
a tak¿e koncesji na wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a
Omawiane w niniejszym artykule Rozporz¹dzenie Rady Ministrów stanowi wykonanie upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 49o ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196).
Zgodnie z zakresem upowa¿nienia ustawowego rozporz¹dzenie okreœla:
1) wymagania, jakim powinna odpowiadaæ oferta oraz
dokumenty wymagane od sk³adaj¹cego ofertê;
2) wymagania, jakim powinni odpowiadaæ cz³onkowie
komisji przetargowej, niezbêdne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji;
3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert.
Potrzeba wydania niniejszego rozporz¹dzenia wynika
z uchwalenia 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), która wprowadza zasadnicze zmiany w procesie udzielania przez Ministra Œrodowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a
wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a,
a tak¿e koncesji na wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a.
Ponadto kwestie udzielania koncesji dotycz¹cych wêglowodorów, które równie¿ s¹ poœrednio zawarte w niniejszym rozporz¹dzeniu, s¹ przedmiotem regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia
30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania i korzystania z zezwoleñ na poszukiwanie, badanie i produkcjê
wêglowodorów, zgodnie z któr¹ udzielanie zezwoleñ na
poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie wêglowodorów powinno siê odbywaæ w drodze przetargu, z zachowaniem niedyskryminuj¹cych zasad i kryteriów.
Zgodnie ze stanem prawnym obowi¹zuj¹cym do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych
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innych ustaw, tj. do dnia 1 stycznia 2015 r., postêpowanie
przetargowe by³o tylko jednym z trybów udzielenia przez
Ministra Œrodowiska koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie wêglowodorów, obok trybu udzielenia koncesji na wniosek przedsiêbiorcy. Szczegó³owe
zasady organizowania i przeprowadzania przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿
wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿
do dnia 31 grudnia 2014 r. okreœla³o Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
259). W praktyce Minister Œrodowiska udziela³ koncesji
wêglowodorowych wy³¹cznie na wniosek zainteresowanego podmiotu, pomimo ¿e ustawa Prawo geologiczne i górnicze w dotychczasowym kszta³cie dawa³a organowi koncesyjnemu mo¿liwoœæ przyznawania koncesji w drodze
przetargu. Po nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego obowi¹zuje tylko jeden tryb udzielania koncesji
wêglowodorowych – tryb przetargu.
Sama procedura przeprowadzania przetargu, w tym
kryteria oceny ofert zosta³y uregulowane w ustawie. Natomiast celem rozporz¹dzenia jest okreœlenie takich ram
prawnych i warunków przetargu na udzielenie koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów oraz
wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a, a tak¿e koncesji na
wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a, ¿eby zapewnia³y
one sprawne i transparentne przeprowadzenie postêpowania, w wyniku którego koncesjê otrzyma przedsiêbiorca
z najkorzystniejsz¹ ofert¹ i rêkojmi¹ w³aœciwego wykonania zobowi¹zañ koncesyjnych przez zastosowanie najbardziej efektywnych i przyjaznych œrodowisku technologii.
Rozporz¹dzenie reguluje kwestie dotycz¹ce organizacji
i przeprowadzenia przetargu oraz okreœla ogólne, ramowe
wymagania dotycz¹ce oferty sk³adanej przez podmioty
zainteresowane uzyskaniem koncesji na poszukiwanie

