
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Komunikat uzupełniający do komunikatu rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego dyrektywy 
94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z 

zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów na obszarze Lubycza Królewska 
(2020/C 83/06) 

(2020/C 298/03) 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpo
znawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego 

ze złóż przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością 

W dniu 13 marca 2020 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej opublikował komunikat dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produk
cję węglowodorów – Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze Lubycza Królewska (2020/C 83/06). W komuni
kacie określono termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością, 
na którą ma być udzielona koncesja – do 180 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), 
licząc od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (to jest do dnia 9 
września 2020 r.). 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

W dniu 31 marca 2020 r. wszedł w życie art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epi
demii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokona
nia przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten 
okres. 

W dniu 16 maja 2020 r. wszedł w życie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.), zgodnie z któ
rym terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, które uległy zawieszeniu na pod
stawie art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
374 ze zm.) biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłono
wych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (to jest od dnia 24 maja 2020 r.). 

Mając powyższe na względzie, informuję, że termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez pozostałe podmioty 
zainteresowane działalnością, na którą ma być udzielona koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i 
gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze Lubycza Królewska z mocy 
prawa uległ wydłużeniu do dnia 1 listopada 2020 r., do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST).  

Z up. Ministra 
Katarzyna KOT 

Kierownik Referatu ds. Środowiska     
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