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Nowelizacja ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze
oraz niektórych innych ustaw
15 lutego 2013 r.

Konsultacje projektu ustawy

Ministerstwo Środowiska rozpoczyna konsultacje społeczne i
międzyresortowe projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo
Geologiczne i Górnicze oraz niektórych innych ustaw,

ostateczny termin na przekazywanie uwag, opinii i propozycji
zmian do projektu - 18 marca 2013 r.
równolegle Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
rozpoczyna konsultacje projektu zmiany rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
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Stan prac rozpoznawczych złóż
gazu z formacji łupkowych

41 „łupkowych” otworów rozpoznawczych wykonano
7 ze szczelinowaniem w pionowych odcinkach
4 ze szczelinowaniem w odcinkach poziomych
do 2021 r. planowane jest wykonanie 309 otworów
(w tym 128 obowiązkowych)
trwa faza rozpoznawcza złóż. Dotychczas nie przyznano
jeszcze koncesji na wydobywanie węglowodorów z formacji
łupkowych
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Ponad 2 x więcej koncesji na rozpoznawanie złóż
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
gazu i ropy w ciągu 6 lat

Liczba koncesji na koniec roku

Połowa nowych koncesji wydana zagranicznym inwestorom
wcześniej niezainteresowanym działalnością w Polsce
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Podmioty bez udziału Skarbu Państwa (głównie kapitał zagraniczny)
Podmioty z udziałem Skarbu Państwa (PGNiG, Orlen, Lotos)
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Najważniejsze korzyści
z projektu ustawy
Nowoczesny system koncesji dla ropy i
gazu

Wzrost dochodów samorządów

Przyjazne procedury środowiskowe

Bezpieczne eksploatowanie złóż
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Ułatwienia dla inwestorów
- większa pewność inwestycji
Mniej dokumentów, jasne procedury i warunki przetargowe, klarowne
zobowiązania koncesyjne
Poszukiwania (badania bez wierceń głębszych niż 100 m) nie wymagają
koncesji (wystarczy zgłosić zamiar do MŚ i odczekać 30 dni) –otwarcie
rynku badań geofizycznych na konkurencję co obniży ceny usług i
przyspieszy uzyskanie informacji o złożach dla celów wierceń
Jedna połączona koncesja rozpoznawczo - wydobywcza na 30 lat –
mniejsze ryzyko przerwania działalności po etapie rozpoznania
Do przetargów przystępują tylko podmioty po kwalifikacji - wiarygodne
finansowo, dysponujące odpowiednią technologią i know-how – brak
niewiarygodnych konkurentów
Udział Państwa (NOKE) w inwestycji w koncesję - większa wiarygodność
przedsięwzięcia dla instytucji finansowych i niższe koszty
pozyskanego finansowania
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Ułatwienia dla inwestorów
- precyzyjne i proste przepisy środowiskowe
Procedura środowiskowa rozpoczyna się dopiero przed rozpoczęciem
wiercenia, a nie już przed udzieleniem koncesji;
Procedura środowiskowa wymagana jest dla obszaru ok. 2 km kw. wokół
lokalizacji wierceń zamiast dla całego obszaru koncesji rozpoznawczej
np.1200 km2;
Brak wymogu procedury środowiskowej przy pogłębianiu odwiertu, zmianie
harmonogramu prac lub zmianie właściciela koncesji;
Brak wymogu procedury środowiskowej dla odwiertów do głębokości
5000m, ale tylko w fazie rozpoznawania złoża węglowodorów;
W fazie wydobywania (faza produkcji) węglowodorów wszystkie procedury
środowiskowe są nadal wymagane, niezależnie od głębokości odwiertu;
Decyzje środowiskowe wydają Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, a
wójtowie je opiniują;
Do postępowania ws. decyzji środowiskowej mogą przystąpić jedynie
organizacje ekologiczne działające dłużej niż rok.
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Wzrost dochodów gmin, powiatów i województw
z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie
gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych
- po czterokrotnym podniesieniu opłaty od inwestorów
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Scenariusz alinearny
wzrostu dochodów gmin, powiatów i województw
z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie
gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych
(z formacji łupkowych)
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Umowa o współpracy
(konsorcjum eksploatacyjne)
przy wykonywaniu
koncesji rozpoznawczo-wydobywczej

Koncesja jest dzielona
- tj. udzielona wszystkim stronom umowy łącznie
z odnotowaniem udziałów poszczególnych inwestorów
w prawach i obowiązkach, wynikającym z umowy
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