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INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Kennisgeving van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken
van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen
Kennisgeving van een concessieaanvraag voor de prospectie en exploratie van aardolie- en
aardgasbronnen en de winning van aardolie en aardgas
(2019/C 360/04)

AFDELING I: RECHTSGRONDSLAG
1. Artikel 49ec. lid 2. van de Wet Mijnbouw en Geologisch Onderzoek (Pools Staatsblad (Dziennik Ustaw) 2019. punt 868,
als gewijzigd)
2. Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het
verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van
koolwaterstoffen (PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3; Speciale uitgave in het Pools: Hoofdstuk 6, Deel 2, blz. 262)
AFDELING II: EENHEID OPENBARE AANBESTEDINGEN
Naam: Ministerie van Milieu
Postadres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polen
Tel. +48 223692449
Fax +48 223692460
Website: www.gov.pl/web/srodowisko
AFDELING III: ONDERWERP VAN DE PROCEDURE
1.

Informatie over de indiening van concessieaanvragen:

Bij de uitbestedende autoriteit is een concessieaanvraag ingediend voor de prospectie en de exploratie van aardolie- en
aardgasbronnen en de winning van aardolie en aardgas in het gebied “Września”.
2.

Soort activiteiten waarvoor de concessie zal worden verleend:

Concessie voor de prospectie en de exploratie van aardolie- en aardgasbronnen en de winning van aardolie en aardgas in het
gebied “Września”, concessieblok 208.
3.

Gebied waarbinnen de activiteiten moeten worden uitgevoerd:

Het gebied wordt begrensd door de lijn die de punten met de volgende coördinaten in het PL-1992-coördinatensysteem
onderling verbindt:
Nr.

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

515 930 240

398 083 120

2

515 963 510

398 208 960

3

515 376 160

432 138 190

4

487 544 580

431 628 470

5

488 133 210

397 506 680

6

497 398 760

397 698 610

7

515 930 234

398 083 120
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De oppervlakte van de verticale projectie van het gebied is 950,19 km2.
Administratieve locatie:
Provincie Wielkopolskie;
het district Gniezno met de landelijke gemeenten Gniezno, Łubowo en Niechanowo, de stedelijk-landelijke gemeenten
Czerniejewo en Witkowo en de stedelijke gemeente Gniezno;
het district Słupca met de landelijke gemeenten Orchowo, Słupca, Ostrowite, Powidz en Strzałkowo en de stedelijke
gemeente Słupca;
district Września met de landelijke gemeente Kołaczkowo en de stedelijk-landelijke gemeenten Miłosław, Września en Nekla.
4.

Uiterste datum voor de indiening van concessieaanvragen door andere entiteiten die geïnteresseerd zijn in
de activiteiten waarvoor de concessie wordt verleend, minimaal 90 dagen na de datum van bekendmaking
van de kennisgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie:

De concessieaanvragen moeten uiterlijk om 12:00 ’s middags Midden-Europese tijd (MET/MEZT) worden ingediend op het
Ministerie van Milieu, binnen een termijn van 180 dagen te rekenen vanaf de dag na de datum van de bekendmaking van
deze kennisgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie.
5.

Beoordelingscriteria voor de concessieaanvragen en specificatie van hun weging, vastgesteld met het oog op artikel
49k, leden 1, 1a en 3, van de Wet Mijnbouw en Geologisch Onderzoek:

Ontvangen aanvragen zullen aan de hand van de volgende criteria worden beoordeeld:
30 % – toepassingsgebied en planning van de geologische werkzaamheden, met inbegrip van de voorgestelde geologische
of mijnbouwoperaties;
20 % – toepassingsgebied en planning van de verplichte verzameling van monsters die tijdens de geologische operaties
worden verkregen, met inbegrip van boorkernen.
20 % – de financiële capaciteiten die een adequate garantie bieden dat de activiteiten in verband met, respectievelijk, de
prospectie en de exploratie van de koolwaterstofbronnen, enerzijds, en de winning van koolwaterstoffen,
anderzijds, zullen worden uitgevoerd, en met name de bronnen en methoden voor de financiering van de
geplande activiteiten, met inbegrip van het aandeel eigen middelen en externe financiering;
20 % – de voorgestelde technologie voor het uitvoeren van geologische werkzaamheden, waaronder geologische of
mijnbouwoperaties;
5%–

technische capaciteiten voor, respectievelijk, de prospectie en exploratie van de koolwaterstofbronnen, enerzijds, en
de winning van koolwaterstoffen, anderzijds, en met name de beschikbaarheid van het juiste potentieel op
technisch, organisatorisch, logistiek en personeelsgebied (inclusief 2 % voor het werkingsgebied van de
samenwerking, wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve oplossingen voor de prospectie,
exploratie en winning van koolwaterstoffen, met wetenschappelijke instellingen die onderzoek doen naar de
geologie van Polen, en van analytische instrumenten, technologieën en methoden voor de prospectie van
koolwaterstofbronnen die rekening houden met de specifieke kenmerken van de geologische omstandigheden in
Polen en die in die omstandigheden kunnen worden toegepast);

5%–

ervaring met de prospectie en exploratie van koolwaterstofbronnen, het garanderen van veilig werken, de
bescherming van het leven en de gezondheid van mens en dier, en milieubescherming;

Als, na evaluatie van de aanvragen op basis van de bovengenoemde criteria, twee of meer inschrijvingen dezelfde score
krijgen, wordt het bedrag van de vergoeding voor de totstandbrenging van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw
dat tijdens de prospectie- en exploratiefase moet worden betaald, gebruikt als aanvullend criterium dat een uiteindelijke
keuze tussen de betrokken inschrijvingen mogelijk maakt.
AFDELING IV: AANVULLENDE INFORMATIE
IV.1) Aanvragen moeten naar het volgende adres worden gestuurd:
Ministerie van Milieu
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [Departement Geologie en mijnbouwconcessies]
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa/Warsaw
POLSKA/POLEN
IV.2) Informatie te verkrijgen op:
— de website van het ministerie van Milieu https://www.gov.pl/web/srodowisko
— Departement Geologie n mijnbouwconcessies
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Ministerie van Milieu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
POLSKA/POLEN
Tel. +48 225792449
Fax +48 225792460
E-mail: dgk@mos.gov.pl
IV.3) Kwalificatiebesluit:
Aanvragen voor concessies kunnen worden ingediend door entiteiten ten aanzien waarvan een besluit is afgegeven waarin
wordt bevestigd dat zij de kwalificatieprocedure met positief resultaat hebben doorstaan, zoals bepaald in artikel 49a,
lid 17, van de Wet Mijnbouw en Geologisch onderzoek.
IV.4) Minimumvergoeding voor de vaststelling van het recht van vruchtgebruik:
Het minimumbedrag van de vergoeding voor de vaststelling van het recht van vruchtgebruik voor het gebied “Września”
gedurende de basisperiode van vijf jaar voor de prospectie- en exploratiefase bedraagt 212 833,06 PLN (tweehonderdtwaalf
duizend achthonderddrieëndertig złoty en zes grosz) per jaar. De jaarlijkse vergoeding voor de vaststelling van het recht van
vruchtgebruik met het oog op de prospectie en exploratie van delfstoffen wordt geïndexeerd op grond van gemiddelde
consumptieprijsindexen op jaarbasis, cumulatief vastgesteld voor de periode vanaf de sluiting van de overeenkomst tot het
jaar voorafgaande aan de datum van betaling van de vergoeding, als aangekondigd door de voorzitter van het Centraal
Bureau voor de Statistiek in de Monitor Polski (het Poolse Staatsblad).
IV.5) Gunning van de concessie en vaststelling van het vruchtgebruik voor mijnbouw
De uitbestedende autoriteit zal, nadat zij de op grond van de Wet Mijnbouw en Geologisch onderzoek vereiste adviezen of
overeenkomsten heeft ontvangen, concessies verlenen voor de prospectie en exploratie van koolwaterstofbronnen en de
winning van koolwaterstoffen:
1) aan de entiteit die de concessieaanvraag indient die de hoogste score heeft gekregen, of
2) wanneer een door verschillende entiteiten gezamenlijk ingediende concessieaanvraag de hoogste score heeft gekregen,
aan de partijen bij een samenwerkingsovereenkomst, nadat die overeenkomst bij de uitbestedende autoriteit is
ingediend;
zij zal verder geen concessies verlenen aan andere entiteiten (artikel 49ee, lid 1, van de Wet Mijnbouw en Geologisch
onderzoek).
De uitbestedende autoriteit zal een contract betreffende het recht van vruchtgebruik sluiten met de entiteit die de concessie
aanvraag heeft ingediend en die de hoogste score heeft gehaald, en, wanneer een concessieaanvraag die door verschillende
entiteiten gezamenlijk is ingediend, de hoogste score heeft gehaald, met alle entiteiten die de gezamenlijke aanvraag hebben
ingediend (artikel 49ee, lid 2, van de Wet Mijnbouw en Geologisch onderzoek). Om activiteiten te kunnen uitvoeren in
verband met de prospectie en exploratie van koolwaterstofbronnen en de winning van koolwaterstoffen in Polen, moet een
marktdeelnemer over zowel het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw als een concessie beschikken.
IV.6) Vereisten voor concessieaanvragen en vereiste documenten van aanvragers:
In artikel 49eb van de Wet Mijnbouw en Geologisch onderzoek is vastgesteld uit welke delen de concessieaanvraag moet
bestaan.
Met het oog op de geologische werkzaamheden moet worden vastgesteld welke leeftijd de geologische formaties hebben
(geologisch doel) waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
IV.7) Minimumcategorie voor de exploratie van bronnen:
Categorie C is de minimumcategorie voor de exploratie van olie- en gasbronnen in het gebied “Września”.

