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KONCESJONOWANIE DZIA£ALNOŒCI POSZUKIWAWCZEJ,
ROZPOZNAWCZEJ I WYDOBYWCZEJ Z£Ó¯ ROPY NAFTOWEJ

I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE

1. WSTÊP

Prace polegaj¹ce na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu z³ó¿ wêglowodo-
rów prowadzone s¹ w Polsce od wielu lat. Dzia³alnoœæ ta prowadzona jest na obszarach
Ni¿u Polskiego, Zapadliska Przedkarpackiego, Karpat, oraz na obszarach Morza Ba³tyckie-
go. W wyniku prowadzonych prac odkryto i udokumentowano w ostatnich latach kilka
znacz¹cych z³ó¿ ropy naftowej (Lubiatów, Dzieduszyce, B8) i gazu ziemnego (Miêdzy-
chód, Jasionka, B4). Zdaniem Autorów, obszar Polski kryje w sobie jeszcze perspektywy
z³o¿owe, a prace wykonywane na podstawie obecnie udzielanych koncesji to potwierdzaj¹.
Dowodem na to s¹ nowe odkrycia z³ó¿ wêglowodorów zwiêkszaj¹ce bazê zasobow¹ nasze-
go kraju.

W artykule przedstawiono aktualny stan udzielonych koncesji oraz obszary objête
obowi¹zkowym przetargiem na ustanowienie u¿ytkowania górniczego.

2. KONCESJONOWANA DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA

W odniesieniu do górotworu ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej [9] do-
puszcza mo¿liwoœæ wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, m.in w zakresie poszukiwa-
nia, rozpoznawania i wydobywania z³ó¿ kopalin. Dzia³alnoœæ taka wymaga uzyskania kon-
cesji udzielonej przez Ministra Œrodowiska na zasadach okreœlonych przepisami ustawy
Prawo geologiczne i górnicze [7].

O uzyskanie koncesji na przedmiotow¹ dzia³alnoœæ mo¿e zwróciæ siê ka¿dy, kto spe³ni
okreœlone prawem wymagania, w szczególnoœci wymagania powy¿szych ustaw.
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Koncesja jest decyzj¹ administracyjn¹, w której okreœla siê sposób i rodzaj prowadze-
nia dzia³alnoœci, przestrzeñ, w granicach której bêdzie ona prowadzona, termin jej rozpo-
czêcia, okres jej wa¿noœci, ponadto okreœla siê cel, zakres, rodzaj i harmonogram prac geo-
logicznych i inne wymagania, w szczególnoœci w zakresie ochrony œrodowiska. Udzielenie
koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie z³ó¿ wêglowodorów wi¹¿e siê
z uzyskaniem umowy o ustanowieniu u¿ytkowania górniczego. Umowa ta zawierana jest
pomiêdzy Skarbem Pañstwa (reprezentowanym przez Ministra Œrodowiska) a firm¹. Okre-
œla ona prawa i obowi¹zki dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci w okreœlonej œciœle czêœci
górotworu. W umowie ustala siê równie¿ wysokoœæ i sposób uiszczania wynagrodzenia za
u¿ytkowanie górnicze, stanowi¹cego dochód Skarbu Pañstwa.

Przepisy dotycz¹ce uzyskania koncesji zosta³y dostosowane do wymagañ dyrektywy
9422/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków przyznawania i korzys-
tania z koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcjê wêglowodorów [2]. Dyrektywa ta
ma na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych, kra-
jowych i zagranicznych, ubiegaj¹cych siê o u¿ytkowanie górnicze i koncesjê w odniesieniu
do tej grupy kopalin. Przepis prawa stanowi, ¿e uzyskanie u¿ytkowania górniczego poprze-
dza siê obowi¹zkowym przetargiem, jednak¿e z okreœlonymi w prawie wyj¹tkami, kiedy
istnieje mo¿liwoœæ ustanawiania u¿ytkowania górniczego w trybie bezprzetargowym. Sko-
rzystanie z tego wyj¹tku by³o dopiero mo¿liwe po uzyskaniu zgody KE i opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym UE wykazu obszarów, na których u¿ytkowanie górnicze mo¿e
zostaæ ustanowione w trybie bezprzetargowym. W dniu 26 kwietnia 2006 r. w Dzienniku
Urzêdowym UE w pozycji 2006/C 98/07 [3] zosta³a opublikowana mapa przedstawiaj¹ca
obszary koncesyjne przeznaczone do przetargów na nabycie prawa u¿ytkowania górnicze-
go na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego (rys. 1).

W celu uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego w trybie bezprzetargowym, firma sk³ada wniosek koncesyjny, do którego za³¹cza
projekt prac geologicznych, okreœlaj¹cy sposób, zakres i harmonogram prowadzenia prac.
Przed z³o¿eniem wniosku firma ma prawo do nieodp³atnego zapoznania siê z informacj¹
geologiczn¹ dotycz¹c¹ wnioskowanego rejonu badañ, do której prawa przys³uguj¹ Skarbo-
wi Pañstwa. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów, w praktyce
w zale¿noœci od iloœci i rodzaju prac, udzielana jest na okres kilku lat, a obszar ni¹ objêty
nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 1200 km2. Przedsiêbiorca, który uzyska³ koncesjê, uiszcza za
prowadzenie takiej dzia³alnoœci op³atê ustalon¹ w koncesji jako iloczyn stawki op³aty (ak-
tualnie 203 z³) i iloœci kilometrów kwadratowych terenu objêtego koncesj¹. Koncesjê wy-
daje siê po zasiêgniêciu opinii w³aœciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych og³osi³ przetarg na poszukiwanie i roz-
poznawanie z³ó¿ wêglowodorów na najbardziej perspektywicznych obszarach, co wi¹za³o
siê z negocjacjami i uzgodnieniami z KE. Przekazane do Komisji Europejskiej og³oszenie
o przetargu po jej akceptacji zosta³o opublikowane w dniu 7 marca 2007 w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej w pozycji 2007/C 52/11 [4]. Przetarg obejmuje wyznaczone
43 obszary. Szczegó³owe warunki przetargu, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
w sprawie przetargu na nabycie prawa u¿ytkowania górniczego [6], s¹ udostêpniane na
pisemny wniosek oferenta. Zainteresowane firmy mog¹ sk³adaæ oferty przetargowe na wy-
brane przez siebie bloki (lub czêœci bloków) do dnia 6 czerwca 2007.
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W razie gdy w zwi¹zku z wykonywanymi pracami geologicznymi na podstawie
udzielonej koncesji zostanie odkryte i udokumentowane z³o¿e, przedsiêbiorca mo¿e ¿¹daæ
ustanowienia na jego rzecz ustanowienia u¿ytkowania górniczego, w celu wydobywania
kopalin, z pierwszeñstwem przed innymi, w okresie dwóch lat od dnia przyjêcia dokumen-
tacji geologicznej z³o¿a. Po tym terminie organ koncesyjny (Minister Œrodowiska) mo¿e
wystawiæ udokumentowane z³o¿e na przetarg.

Firma zainteresowana uzyskaniem koncesji na wydobywanie z³ó¿ wêglowodorów sk³a-
da wniosek koncesyjny, do którego za³¹cza miêdzy innymi projekt zagospodarowania
z³o¿a, zaopiniowany przez w³aœciwy miejscowo organ nadzoru górniczego oraz dowód ist-
nienia prawa przys³uguj¹cego do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiega-
nia siê o koncesjê. Je¿eli w zwi¹zku z wydobywaniem kopaliny ze z³o¿a wnioskodawca
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przewiduje wt³aczanie do górotworu m.in. wód z³o¿owych, dodatkowo do wniosku zobli-
gowany jest do³¹czyæ przyjêt¹ dokumentacjê hydrogeologiczn¹ okreœlaj¹c¹ warunki hydro-
geologiczne w zwi¹zku z wt³aczaniem wód do górotworu. Wydanie koncesji na wydoby-
wanie z³ó¿ gazu ziemnego i ropy naftowej uzale¿nione jest od pozytywnego uzgodnienia
ministra w³aœciwego do spraw gospodarki, Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego (odnoœ-
nie do wyznaczenia granic obszaru i terenu górniczego) oraz w³aœciwego miejscowo wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.

Okres, na jaki udzielana jest koncesja, zale¿y od iloœci zasobów i zamierzonego stop-
nia ich wykorzystania, w praktyce jest to od 15 do 30 lat. Podobnie jak w przypadku po-
szukiwania i rozpoznawania, przedsiêbiorca uiszcza op³atê z tytu³u ustanowienia u¿ytko-
wania górniczego w celu eksploatacji z³o¿a kopaliny. Jej wysokoœæ uzale¿niona jest od
wielkoœci zasobów wydobywalnych oraz rodzaju kopaliny. Ponadto od momentu rozpoczê-
cia wydobywania kopaliny ze z³o¿a, zobowi¹zany jest do uiszczenia op³aty eksploatacyj-
nej, któr¹ ustala siê jako iloczyn stawki op³aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny
(gaz ziemny wysokometanowy – 5,39 z³/tys. m3, gaz pozosta³y – 4,48 z³/tys. m3, ropa naf-
towa – 32 z³/t).

Dodatkowo przed wydaniem koncesji, zgodnie z ustaw¹ Prawo ochrony Œrodowiska
[8], mo¿e byæ wymagane przeprowadzenie przez odpowiedni organ (wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta) postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko, umo¿li-
wiaj¹c jednoczeœnie udzia³u w postêpowaniu spo³eczeñstwu. Postêpowanie wszczyna siê
na wniosek podmiotu zamierzaj¹cego realizowaæ przedsiêwziêcie i koñczy siê wydaniem
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia (zwan¹
dalej „decyzj¹ œrodowiskow¹”). Bezwzglêdnie wymagane jest sporz¹dzenie przez przedsiê-
biorcê raportu oddzia³ywania na œrodowisko do³¹czanego do wniosku o wydanie „decyzji
œrodowiskowej”, gdy wydobyta iloœæ kopaliny wynosi nie mniej ni¿ 18 000 ton rocznie
w przypadku ropy naftowej lub nie mniej ni¿ 70 000 000 m3 rocznie w przypadku gazu
ziemnego, oraz wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego z obszarów morskich Rze-
czypospolitej Polskiej [5]. Fakultatywnie natomiast wymaganie to mo¿e byæ spe³nione
w przypadku wydobywanie kopalin ze z³o¿a metod¹ otworow¹ w iloœciach mniejszych ni¿
podano wy¿ej, oraz poszukiwania lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin po³¹czonych z robotami
geologicznymi wykonywanymi przy u¿yciu materia³ów wybuchowych, w tym na obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej [5].

Ponadto uzyskanie „decyzji œrodowiskowej” jest niezbêdne w przypadku, gdy plano-
wane prace bêd¹ znacz¹co oddzia³ywaæ na obszary Natura 2000. W razie gdy „decyzja œro-
dowiskowa” jest wymagana, stanowi ona za³¹cznik do wniosku o udzielenie koncesji za-
równo na poszukiwanie, rozpoznawanie, jak i wydobywanie z³ó¿ wêglowodorów.

3. WIELKOŒCI ZASOBÓW UDOKUMENTOWANYCH
ORAZ WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

W Polsce wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2005 r. wystêpuje 260 z³ó¿ gazu ziemnego,
z czego 180 to z³o¿a zagospodarowane [1]. Zasoby wydobywalne z³ó¿ gazu ziemnego
wynosz¹ ok. 151 mld m3 (5331.81 BCF), wydobycie roczne kszta³tuje siê obecnie na po-
ziomie 5,3 mld m3 (187.14 BCF), co stanowi 43% naszego rocznego zapotrzebowania na
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ten surowiec. Podane zasoby i wydobycie gazu ziemnego zosta³y podane bez przeliczenia
na gaz wysokometanowy.

Ropa naftowa obecnie udokumentowana jest w 86 z³o¿ach, zasoby wydobywalne wy-
nosz¹ 21,6 mln ton (170,64 mln bary³ek), a roczne wydobycie wynios³o 0,81 mln ton
(1,81 mln bary³ek), z czego wydobycie z morza to – 0,23 mln ton (1,81 mln bary³ek).
£¹czne wydobycie tego surowca stanowi 4,4% rocznego zapotrzebowania.

4. STAN KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE
I WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

Wed³ug danych na 1 kwietnia 2007 r. liczba koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego przedstawia siê nastêpuj¹co (rys. 2):

– 83 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego,
w tym:

• 64 koncesji PGNiG S.A.;

• 8 koncesji Petrobaltic S.A.;

• 7 koncesji FX Energy Poland Sp. z o.o.;

• 2 koncesje RWE Dea Polska Sp. z o.o.;

• 2 koncesje Energia Zachód Sp. z o.o.;
– 22 koncesji „³¹cznych” – na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naf-

towej i gazu ziemnego (wszystkie nadal w fazie poszukiwawczo-rozpoznawczej),
w tym:

• 8 koncesji PGNiG S.A.;

• 13 koncesji RWE Dea AG Spó³ka Akcyjna Oddzia³ w Polsce;

• 1 koncesja FX Energy Poland Sp. z o.o.;
– 216 koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu i ziemnego, w tym:

• 211 koncesji PGNiG S.A.;

• 2 koncesje Zak³ad Odmetanowienia Kopalñ;

• 3 koncesje Petrobaltic S.A.

Ponadto aktualnie zosta³y wszczête procedury w sprawie udzielenia koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego na wniosek nastêpuj¹cych
firm: FX Energy Poland Sp. z o.o., RWE Dea AG Spó³ka Akcyjna Oddzia³ w Polsce, Aure-
lian Oil &Gas Poland Sp. z o.o., CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o., Celtique Energie
Poland Sp. z o.o. oraz EurEnergy Resources Poland Sp. z o.o.

WyraŸn¹ przewagê w iloœci posiadanych koncesji ma Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. W latach 2004 – kwiecieñ 2007 Minister Œrodowiska udzieli³ na rzecz
tej spó³ki 15 koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym 3 od po-
cz¹tku 2007 r. – z³o¿a El¿bieciny, Jab³onna W, Kupno). Jest to wynik prowadzonych kon-
sekwentnie od wielu lat przez przedsiêbiorcê prac poszukiwawczych. Kilka z udzielonych
koncesji zas³uguje na szczególn¹ uwagê, s¹ to koncesje na wydobywanie ropy naftowej
i towarzysz¹cego gazu ziemnego, m.in. ze z³o¿a Lubiatów zlokalizowanego w rejonie Go-
rzowa Wielkopolskiego zakumulowanego w dolomicie g³ównym cechsztynu, którego za-
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soby wydobywalne szacowane s¹ na 4,4 mln ton ropy naftowej i 2,5 mld m3 tow. gazu
ziemnego oraz z³o¿e Grotów z zasobami 1,8 mln ton ropy naftowej i 0,9 mld m3 tow. gazu
ziemnego. W jego najbli¿szym s¹siedztwie znajduje siê z³o¿e gazu ziemnego Miêdzychód,
którego zasoby wydobywalne oszacowano na 4,5 mld m3 gazu ziemnego. Trwa proces
zagospodarowywania z³ó¿ i budowy kopalni na z³o¿ach Lubiatów, Miêdzychód, Grotów
(LMG). W okolicy Rzeszowa znacz¹cym pod wzglêdem wielkoœci zasobów wydobywal-
nych jest z³o¿e gazu ziemnego Jasionka (1,7 mld m3), na którym uruchomienie kopalni
nast¹pi³o w lutym 2007 r.

W ostatnim okresie Minister Œrodowiska przyj¹³ dokumentacje nowych z³ó¿ wêglo-
wodorów: Morawsko (136 mln m3 gazu ), Michorzewo (63 tys. ton ropy i 21 mln m3 gazu),
Jab³onna S (235 mln m3 gaz) oraz Dzieduszyce (ropa 535 tys. ton ropy, 76 mln m3 gazu).
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Rys. 2. Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie z³ó¿ wêglowodorów



W 2006 r. PGNiG S.A. prowadzi³o prace w 31 otworach z czego 22 z nich by³o pozy-
tywnych, ³¹cznie odwiercaj¹c 67235 mb. Przedsiêbiorca ze zobowi¹zañ koncesyjnych wy-
kona³ 1254 km sejsmiki 2D i 730 km2 sejsmiki 3D. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ na kilku swoich
koncesjach PGNiG S.A. wspó³pracuje ze spó³kami z kapita³em zagranicznym.

Firma Energia Zachód posiada 2 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy
naftowej i gazu ziemnego zlokalizowane w rejonie Poznania. Po pozyskaniu danych sejs-
micznych przedsiêbiorca podj¹³ decyzjê o przejœciu do trzeciego etapu prac, którego zakres
obejmuje wykonanie odwiertu. Rozpoczêcie wiercenia otworu Trzek 1 przewidziano na ko-
niec kwietnia 2007 r.

FX Energy Poland prowadzi dzia³alnoœæ poszukiwawczo-rozpoznawcz¹ na podstawie
7 koncesji. Odnoœnie piêciu z nich zlokalizowanych w rejonie Wroc³aw Pó³noc, w naj-
bli¿szym czasie firma podejmie decyzjê, co do przysz³oœci poszukiwañ na tym obszarze.
W 2005 r. spó³ka przejê³a od Apache Poland prawo do u¿ytkowania górniczego i koncesjê
obejmuj¹ce blok 255 z odkrytym, lecz nieudokumentowanym z³o¿em gazu ziemnego Wil-
ga przystêpuj¹c do jego rozpoznawania i zagospodarowania. We wrzeœniu 2006 r. rozpo-
czêto próbne wydobycie. W roku 2007 przedsiêbiorca uzyska³ dwie nowe koncesje na po-
szukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów w obrêbie bloku 373 oraz rejonie Kutno –
¯ychlin (czêœæ bloków 211, 212, 231, 232).

RWE Dea AG Spó³ka Akcyjna Oddzia³ w Polsce – posiada koncesje na prowadzenie
dzia³alnoœci na 11 blokach koncesyjnych w centralnej Polsce oraz 4 blokach w Karpatach.
Wykonane przez RWE Dea prace sejsmiczne 3D na obszarze bloku 290 poszerzonego
o czêœæ bloku 270 – struktury Z³oczew, Barczew zakoñczy³y siê wynikiem niesatysfakcjo-
nuj¹cym i firma wyst¹pi³a z wnioskiem o zrzeczenia siê ww. koncesji.

W rejonie Opoczno – St¹porków (bloki: 293 i 313) przedsiêbiorca przeprowadzi³ pra-
ce sejsmiczne i obecnie trwa interpretacja pozyskanych danych. W Karpatach firma podjê³a
decyzjê odnoœnie wykonania szczegó³owych badañ sejsmicznych w rejonie Zdynianka –
Ropa, trwa przeg³êbianie otworu Ropa-2, oraz przedsiêbiorca przygotowuje siê do wykona-
nia otworu na strukturze Pola (blok 435).

Oprócz nowych odkryæ l¹dowych, w wyniku prowadzonych prac w polskiej strefie
Morza Ba³tyckiego, spó³ka Petrobaltic S.A. na podstawie 8 koncesji poszukiwawczo-roz-
poznawczych udokumentowa³a w ostatnich latach 3 nowe z³o¿a wêglowodorów, których
dokumentacje geologiczne zosta³y przyjête przez Ministra Œrodowiska w 2004 r. S¹ to:
z³o¿e gazu ziemnego B4 – o zasobach wydobywalnych 2014 mln m3, z³o¿e gazokondensa-
tu B6 – o zasobach 1805 mln m3, oraz z³o¿e ropy naftowej i gazu ziemnego B8 – o zasobach
750 tys. ton ropy naftowej i 100 mln m3 gazu ziemnego. W roku 2006 Minister Œrodowiska
udzieli³ koncesji na eksploatacjê z³ó¿ B6 i B8.

W chwili obecnej na ukoñczeniu jest procedura zmierzaj¹ca do udzielenia koncesji na
wydobywanie gazu ziemnego ze z³o¿a B4 zlokalizowanego na bloku £eby. Obecnie wy-
dobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu prowadzone jest jedynie ze z³o¿a B3
zlokalizowanym na bloku £eby, eksploatowanym od 1993 r. o zasobach ropy naftowej
2644 tys. ton i gazu ziemnego 1019 mln m3 [1].
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1) Jednym z priorytetów Ministra Œrodowiska jako organu koncesyjnego jest zachêcenie
i umo¿liwienie prowadzenia przez firmy dzia³alnoœci polegaj¹cej na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu i wydobywaniu z³ó¿ wêglowodorów na obszarze Polski. Rozwój gór-
nictwa naftowego wi¹¿e siê przede wszystkim ze zintensyfikowaniem prac poszukiwa-
wczych l¹dowych i morskich oraz z przyspieszeniem prac nad zagospodarowywaniem
nowo odkrytych z³ó¿.

2) Udzielanie nowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie a w przysz³oœci tak¿e
na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego pozytywnie wp³ynie na finanse pañ-
stwa m. in. poprzez wp³ywy z op³at za u¿ytkowanie górnicze, koncesje oraz z przy-
sz³ych op³at eksploatacyjnych.

3) W ramach prowadzenia prac geologicznych zostan¹ pozyskane nowe informacje geo-
logiczne, co wp³ynie na lepsze rozpoznanie budowy geologicznej Polski.

4) Wejœcie przedsiêbiorców zagranicznych na nasz rynek wi¹¿e siê z tworzeniem nowych
miejsc pracy dla polskich obywateli poprzez zatrudnianie przez te firmy polskich pod-
wykonawców. Powy¿sze czynniki korzystnie wp³yn¹ na krajow¹ gospodarkê, co nie-
w¹tpliwie jest celem prowadzenia aktywnej polityki koncesyjnej Ministra Œrodowiska.

5) Efektem szeroko prowadzonej promocji na miêdzynarodowych konferencjach i spotka-
niach, jest udzia³ firm zagranicznych na naszym rynku ropno-gazowym oraz ogromne
zainteresowanie og³oszonym przetargiem na ustanowienie u¿ytkowania górniczego.

6) Dane dotycz¹ce geologiczno-górniczych przepisów prawnych, udzielonych koncesji,
map koncesyjnych, og³oszonego przetargu i in. dostêpne s¹ na stronie internetowej
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych www.mos.gov.pl/dgikg.
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