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Biuro Regionu ds. Węglowodorów i Geotermii

Spółka Edison Gas S.p.A z siedzibą w Mediolanie, Foro Buonaparte 31, C.F. 10578610155, skierowała dnia
21 listopada 2003 r. do Assessore per l'Industria (dyrektora generalnego ds. przemysłu), władzy upraw-
nionej do wydawania zezwoleń na eksploatację na terenie regionu Sycylii z siedzibą w Palermo: Via Ugo
La Malfa n. 87/89, c.a.p. I-90146 Palermo, na mocy ustawy regionalnej L.R.S. z dnia 3 lipca 2000 r. w
sprawie transpozycji i wykonania dyrektywy 94/22/WE wniosek o zgodę na realizację prac poszukiwaw-
czych węglowodorów ciekłych i gazowych w strefie powszechnie zwanej „Castronuovo”. Strefa ta zajmuje
powierzchnię 749,78 km2 i obejmuje tereny gmin: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata,
Casteltermini, Lucca Sicula, S. Biagio Platani, Santo Stefano Quisquinia (prowincja Agrigento); Campofelice
di Fitalia, Castronuovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo
Adriano, Prizzi, Roccapalumba e Vicari (prowincja Palermo).

Powierzchnia strefy, która jest przedmiotem wniosku o zezwolenie jest ograniczona linią ciągłą łączącą
wierzchołki A,B,C,D,E,F,G,H określone w następujący sposób:

A) Punkt trygonometryczny zlokalizowany na rzędnej 1211 na Pizzo di Casa, zbiegający się z wierzchoł-
kiem G w przypadku wniosku o zezwolenie „Montemaggiore Belsito”.

B) Wierzchołek zlokalizowany 100 m na północ od punktu geodezyjnego 538 znajdującego się na
południe od Regalgioffoli, na trasie Roccapalumba-Caccamo, zbiegający się z wierzchołkiem „F” w przy-
padku wniosku o pozwolenie „Montemaggiore Belsito”.

C) Wierzchołek zlokalizowany na Cozzo della Issa na rzędnej 559, contrada S. Nicola, 1820 metrów na
zachód, północny-zachód od dworca kolejowego Cammarata, zbiegający się z wierzchołkiem „E” w
przypadku wniosku o zezwolenie „Montemaggiore Belsito”.

D) Punkt trygonometryczny zlokalizowany na rzędnej 1578 metrów od Monte Cammarata na zachód,
południowy-zachód od aglomeracji S. Giovanni Gemini i Cammarata, zbiegający się z wierzchołkiem
„D” w przypadku wniosku o zezwolenie „Montemaggiore Belsito”.

E) Punkt trygonometryczny zlokalizowany na rzędnej 636 metrów od Cozzo della Mulicedda na północny
wschód od aglomeracji S. Biagio Platani, zbiegający się z wierzchołkiem „L” w przypadku wniosku o
zezwolenie „Casteltermini”.

F) Punkt zlokalizowany na 12 kilkometrze (słup milowy) drogi gminnej, która prowadzi do Bivony przez
drogę krajową 386, w pobliżu aglomeracji Calamonaci.

G) Punkt zlokalizowany 500 metrów na północ, północny-wschód od rozwidlenia Villafranca Sicula-Lucca
Sicula, na drodze prowadzącej do tej miejscowości.
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H) Punkt trygonometryczny na rzędnej 1197 na M. Colomba.

Współrzędne geograficzne

Wierzch-
ołek Długość geogr. Wsch. (M.Mario) Szerokość geogr. Płn

A 00° 59' 34" 37° 50' 32,50"

B 01° 11' 08" 37° 49' 09"

C 01° 12' 06" 37° 39' 27"

D 01° 09' 20" 37° 37' 08"

E 01° 05' 47" 37° 31' 23"

F 00° 55' 39" 37° 34' 14"

G 00° 50' 30,10" 37° 34' 45,40"

H 00° 54' 03" 37° 42' 34"

Zainteresowane podmioty mogą złożyć wniosek o zezwolenie dotyczący tej strefy w ciągu 90 dni od dnia
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski otrzymane po
tej dacie nie zostaną uwzględnione. Dekret przyznający zezwolenie na prace poszukiwawcze zostanie przy-
jęty w ciągu sześciu miesięcy po ostatecznym terminie zgłaszania ewentualnych wniosków ubiegających
się jednostek konkurujących.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 94/22/WE informuje się ponadto, że kryteria, na podstawie których
wydawane są zezwolenia na wydobycie i prace poszukiwawcze oraz koncesje na eksploatację zostały już
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspolnot Europejskich C nr 396 z dnia 19 grudnia 1998 r., z odnie-
sieniem do przepisów dekretu prezydenta Republiki nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r. (opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej nr 293 z dnia 14 grudnia 1996 r. — Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana) w sprawie wykonania i transpozycji wyżej wymienionej dyrektywy do krajowego
porządku prawnego; zostały dokładnie określone w wyżej cytowanej ustawie regionu Sycylii nr 14 z dnia
3 lipca 2000 r., opublikowanej w Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (Dziennik Urzędowy regionu
Sycylii) nr 32 z dnia 7 lipca 2000 r.

Warunki i wymogi dotyczące prowadzenia i zaprzestania działalności określa wyżej wymieniona ustawa
regionu Sycylii nr 14 z dnia 3 lipca 2000 r. oraz typowa specyfikacja techniczna (Disciplinare Tipo) przy-
jęta dekretem z dnia 30 października 2003 r. przez Assessore per l'Industria i opublikowana w Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana nr 49 z dnia 14 listopada 2003 r.

Dokumentacja dotycząca wniosku znajduje się w Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, Corpo
Regionale delle Miniere, Via C. Camilliani n. 87 c.a.p. I-90145 Palermo i udostępniana jest na życzenie zain-
teresowanych podmiotów chcących zapoznać się z nią.
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