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OGŁOSZENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA W SPRAWIE 23. RUNDY WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA POSZUKIWANIE I PRODUKCJĘ ROPY I GAZU NA OBSZARACH MORSKICH

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DEPARTAMENT HANDLU I PRZEMYSŁU)

THE PETROLEUM (PRODUCTION) (SEAWARD AREAS) REGULATIONS 1988

OFFSHORE (SEAWARD)

1. Sekretarz Stanu ds. Handlu i Przemysłu, zgodnie z Petro-
leum (Production) (Seaward Areas) Regulations 1988 (S.I.
1988 No 1213), w wersji zmienionej („1988 Regulations”),
oraz z Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995
(S.I. 1995 No. 1434), zaprasza zainteresowane strony do
składania wniosków o zezwolenia na produkcję węglowo-
dorów na morzu („zezwolenia tradycyjne”), zezwolenia na
promocję produkcji węglowodorów na morzu („zezwo-
lenia na promocję”) oraz zezwolenia na produkcję węglo-
wodorów na morzu przy wykorzystaniu najbardziej
zaawansowanych technologii (zezwolenia „zaawansowane
technologie”). Sekretarz Stanu szczególnie zachęca do
składania wniosków o zezwolenia typu „zaawansowane
technologie” i „tradycyjne” na obszarach oznaczonych
jako SEA 1 i SEA 4 oraz wniosków o zezwolenia „trady-
cyjne” i „na promocję” na obszarach oznaczonych jako
obszary SEA 2, SEA 3 oraz SEA 5. Szczegóły dotyczące
typów zezwoleń można uzyskać na stronie internetowej
„Oil & Gas” Departamentu ds. Handlu i Przemysłu
(DTI): http://www.og.dti.gov.uk/upstream/licensing/lictype-
var.htm.

2. Zaproszenie do składania wniosków dotyczy terenów i
części terenów, które na dzień opublikowania niniejszego
ogłoszenia nie podlegają istniejącym zezwoleniom na
obszarach przedstawionych na mapach złożonych w DTI,
z których można korzystać po wcześniejszym uzgod-
nieniu terminu (dane kontaktowe poniżej) do dnia 8
czerwca 2005 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 9.15 do 16.45. Wspomniane mapy wraz z listą
terenów objętych niniejszym ogłoszeniem i ich części, jak
również wykaz obszarów SEA, w których zakres wchodzą
te tereny można uzyskać na stronie internetowej „Oil &
Gas” DTI: www.og.dti.gov.uk. Jest to 23. runda wydawania
zezwoleń dotycząca Szelfu Kontynentalnego Zjednoczo-
nego Królestwa (UKCS).

3. Zezwolenia wydane zgodnie z niniejszym zaproszeniem
zawierają klauzule oparte zasadniczo na klauzulach wzor-
cowych przedstawionych w załącznikach 2 do 5 Petroleum
Licensing (Exploration and Production) (Seaward and Land-
ward) Regulations 2004 (SI 2004/352).

4. Przeprowadzono Strategiczną Ocenę Oddziaływania na
Środowisko (SEA) przedstawionego obszaru („SEA 5”),
której wyniki można uzyskać na stronie internetowej,
której adres podano poniżej. Udostępniono tam również
wyniki wcześniejszych SEA dla obszarów1-4): http://
www.offshore-sea.org.uk/sea/index.php

WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLEŃ

5. Wnioskodawcy mogą uzyskać potrzebne informacje na
temat opłat i procedur przedkładania wniosków w ramach
23. rundy licencyjnej dotyczącej ropy i gazu na stronie
internetowej „Oil & Gas DTI” (www.og.dti.gov.uk).

6. Wnioski należy składać w Departamencie ds. Handlu i
Przemysłu, zgodnie z wymienionymi procedurami do
godziny 13.00, dnia 9 czerwca 2005 r.

7. Wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria
stosowane w poprzedniej rundzie licencyjnej dotyczącej
produkcji ropy i gazu na obszarach morskich prowa-
dzonej przez Zjednoczone Królestwo, przedstawione w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2004/C 56/03) z
4.3.2004, ust. 9, 11 oraz 13.

8. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków Sekretarz Stanu
poinformuje wszystkich wnioskodawców na piśmie o
swojej decyzji. Wnioskodawcy otrzymają odpowiedź w
jak najkrótszym terminie po podjęciu decyzji, jednak nie
później niż rok od chwili złożenia wniosku.

OPŁATY ZA ZEZWOLENIE

9. Wszelkie zezwolenia udzielone w wyniku niniejszego
zaproszenia są objęte opłatą zgodnie z przepisami klauzul
wzorcowych oraz załączników do zezwolenia. Szczegóły
na temat opłat podane są na stronie internetowej „Oil &
Gas” DTI.

POUFNOŚĆ

10. Materiały dołączone do wniosków są traktowane jako
informacje poufne oraz objęte tajemnicą handlową.
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11. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku konsultacji z
przedstawicielami branży, DTI zamierza opublikować
oceny ogólne przyznane wszystkim wnioskodawcom.

WYJĄTKI

12. Warunki, przepisy, opłaty oraz wszelkie inne szczegóły
związane z każdym zezwoleniem są takie, jak przedsta-
wione powyżej. Sekretarz Stanu zastrzega sobie jednak
prawo do wprowadzania zmian w niektórych przypad-
kach w celu dostosowania ich do szczególnych okolicz-
ności (np. w odniesieniu do zezwoleń obejmujących pola,
których eksploatacja została zakończona).

DANE KONTAKTOWE

13. Administracja zezwoleń:

Licensing, Exploration and Development Branch, Depart-
ment of Trade and Industry, 1 Victoria Street, London
SW1H 0ET (tel: +(0)20 7215 5032, fax: +(0)20 7215
5070).

14. Strona internetowa Energy Resources Development
Unit (ERDU):

www.og.dti.gov.uk
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