
Zawiadomienie o zaproszeniu do składnia wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowo-
dorów na obszarze Utrechtu

(2005/C 191/08)

Minister Spraw Gospodarczych Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na
poszukiwanie węglowodorów dotyczący obszaru Utrechtu. Obszar ten wyznaczają następujące punkty o
współrzędnych:

A. x = 120 466,60 y = 467 660,50

B. x = 142 442,42 y = 449 063,01

C. x = 161 000,00 y = 425 200,00

D. x = 142 550,00 y = 417 035,00

E. x = 113 051,40 y = 439 000,00

F. x = 112 887,50 y = 446 010,40

G. x = 114 271,70 y = 459 485,90

H. x = 119 460,00 y = 465 000,00

oraz linie proste łączące punkty A-B, B-C, D-E, E-F, F-G, A-H, granica prowincji Brabancji Północnej i
Gelderland pomiędzy punktami C i D oraz granica zezwolenia na wydobycie na obszarze „Rijswijk”
(Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów Staatscourant 1955 nr 21) pomiędzy punktami G i H.

Współrzędne podano zgodnie z narodowym systemem triangulacji określonym w art. 1.2.2 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia górniczego (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów, Staatscourant 2002, nr 245).

W odniesieniu do art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja
1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję
węglowodorów oraz jego opublikowania, zgodnie z art. 15 Ustawy o Górnictwie (Biuletyn urzędowy,
Staatsblad 2002, 542), Minister Spraw Gospodarczych zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania
wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze Utrechtu.

Wnioski można składać w ciągu 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia o zapro-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i należy kierować je na adres Ministerstwa Spraw
Gospodarczych do Dyrektora ds. Produkcji Energii z dopiskiem „do rąk własnych”: Minister van Economi-
sche Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie, („persoonlijk in handen”), Prinses Beatrixlaan 5,
te DEN HAAG, Niderlandy. Wnioski złożone po upływie wspomnianego okresu nie będą rozpatrywane.

Decyzja dotycząca wniosków zostanie podjęta nie później niż dwanaście miesięcy od upływu wspomnia-
nego okresu.

Bliższych informacji zasięgnąć można telefonicznie, pod numerem: (31-70) 379 66 94.
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