Warszawa, dnia 31 stycznia 2008 r.
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DECYZJA
Dzialaj~c na podstaVlie art. 155 kp.a. oraz art. 16 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5a ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i g6rnicze (Oz. U. z 2005 r. Nr 228, paz. 1947 z pom. zm.) na wniosek
Energii Zach6d Sp. z o. o. w WarszaVlie, po uzyskaniu opinii wlasciwych w6jt6w, burmistrz6w
rniast i grnin oraz prezydent6w rniast
postanawlam
zrruemc koncesj~ nr 4/03/p z dnia 19 lutego 2003 r. w brzrnieniu ustalonym decyzj~
z dnia 10 grudnia 2003 r. znak: DGnlBB/487-8834/2003 i decyzj~ z dnia 16.12.2005 r. znak DGe4770-3/8978/05/ AP wydan~ przez Ministra SrodoVliska na rzecz Energii Zach6d Sp. z 0.0.
w WarszaVlie na poszukiwanie i rozpoznawanie z162 ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze
bloku koncesyjnego nr 207, po1ozonego na terenie grnin: Czerwonak, Lubowo, Dorninowo,
Kleszczewo, Nekla; rniast i grnin: Czerniejewo, Kostrzyn, Pobiedziska, Swa~dz, Wrzesnia oraz
rniast: Poznan i K6mik; po1ozonych na terenie wojew6dztwa Vlielkopolskiego w ten spos6b, ze:
....•

1. po usttrpie S koncesji dodac usttrP Sa w brzmieniu:
,,5a. Dodatkowy zakres prac przeVliduje wykonanie na obszarze bloku koncesyjnego 207 zdj~cia
sejsrnicznego 3D na powierzchni 300 km2. Dopuszcza si~ zrniany ilosciowe okreslonego pOWYLej
zakresu prac nieprzekraczaj~ce 10 %."
Uzasadnienie:
W dniu 19 lutego 2003 r. Minister Srodowiska l1dzielil sp6ke Energia Zach6d Sp. z 0.0.
koncesji na poszl1kiwanie i rozpoznawanie z16;;:ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze blokl1
konceS)1nego nr 207.
Na wniosek przedsiGbiorcy koncesja zostala zrnieniona decyzj~ z dnia 10 grudnia
2003 r. znak DGnlBB/487-8834/2003
i decyzj:t z dnia 16.12.2005 r. znak DGe-47703/8978/05/ AP w zakresie zrnian terrninu obo\\~:tzywania koncesji oraz harrnonogramu prac
badawczych.
\\1 dnil1 17 stycznia 2008 r. Energia Zach6d Sp. z 0.0. zwr6cila sic,:z wnioskiem do organu
konces)1nego 0 zrnianc,: zakresll prac badawczych, celem dodatkowego W)~onania na obszarze
bloku konces)inego 207 zdjc,:ciasejsmicznego 3D na po\\~erzchni 300 km2.
Planowana dzialalnosc, w zakresie W)Tlikaj:lcymZ projektu prac geologicznych, zgodnie z ustaw:l
PraWJ (xhrol1)' frmCfl.Riska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, z p6zn. zm.) or~1Zrozporz:ldzeniem

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. wspra7.R.ieckreffenia rrxlzaj6wprzedsi(lR2.i{c rrug,C{cydJznaaC{co
WdzialyuIli na ~ko
oraz szatg!i~
InmnmkoZRllli zwqzanyh
z kW1fijikmmniemprzeds~'1iZi{cia do
(Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z pozn. zm) nie stanowi
spoyzC{clzenia raportu a Wdzialywtniu na ~ko
przedsic;wzi~cia mog~cego znacz~co oddzialywac na srodowisko ani przedsic;wzi~cia, dla ktorego
obowi~zek sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko moze bye wymagany.
W zwi~zku z p0wyZszym nie zostalo przeprowadzone przez wiasciwy organ ochrony
srodowiska post~powanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko planowanego
przedsi<;wzi<;cia, a takze nie bylo konieczne uzyskanie przez przedsi~biorc~ decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacjc;przedsi<;wzi~cia.
Zaznaczyc rowniez trzeba, ze na obszarze planowanych badao sejsrnicznych 3D jak rowniez w
strefie ich ewentualnego wplywu nie wyst<;puj~ obszary obj~te Europejsk.1 Sieci~ Ekologiczn~
Natura 2000.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 i Sa ustawy Prawo geologiczne i gornicze oraz Kodeksem
post~powania adrninistracyjnego zostala zasi~gni~ta przez organ koncesyjny opinia u wiasciwych
wojtow, burrnistrzow oraz prezydentow rniast i gmin, ktorzy zaopiniowali pozytywnie projekt
rozstrzygni~cia w przedrniotowej sprawie.
W toku post~powania Minister Srodowiska ustalil, jak wymaga tego art.155 Kpa, ze zrniana
decyzji w zakresie dotycz~cym poszukiwania i rozpoznawania zloz ropy naftowej i gazu
ziemnego w rejonie bloku koncesyjnego 207 lezy w interesie strony, przy czym zrnianie tej nie
sprzeciwiaj~ si~ przepisy szczegolne, ani tez nie narusza ona interesu spolecznego.
Wobec p0wyZszego orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Strona niezadowolona z decyzji moze w terminie 14 dni od jej otrzymania (stosuj~c odpowiednio
przepisy dotycz~ce odwolao) zwrocic si~ z wnioskiem do Ministra Srodowiska 0 ponowne
rozpozname sprawy.

Otrzymuje:
Energia Zach6d sp. z 0.0.
ul. Kr61ewska 27
00-060 Warszawa
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Urz..1d Miasta Poman
Urz..1d Miasta K6rnik
Urz..1d Miasta i Gminy Czerniejewo
Urz..1d Miasta i Gminy Kostrzy11
Urz..1d Miasta i Gminy Pobiedziska
Urz..1d Miasta i Gminy Swa~dz
Urz..1d Miasta i Gminy Wrzesnia
Urz..1d GminyCzerwonak
Urz..1d Gminy Lubowo
Ut7.1d Gminy Dominowo
Urz..1d Gminy Kleszczewo
Ul7.1d Gminy Nekla
Starostwo Powiatowe w Gruezrue
Starostwo Powiato'i\"c w Poznaruu
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18. Okrc;gowy Urz:\d G6rruczy w Poznaruu
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PO\v;atO\\"e w Srodzie \'V'ielkopolskicj.
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