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PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących wyznaczenia obszarów wydobycia węglowo-
dorów

(2007/C 277/07)

Okręgowy Urząd Górniczy w Bratysławie oznajmia zgodnie z ust. 24 akapit 4 ustawy zákon č. 44/1988 Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb., zákona č.
558/2001 Z.z., zákona č. 203/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č.
219/2007 Z.z., że Republika Słowacka, za jego pośrednictwem jako właściwego organu, rozpoczyna prze-
targ dotyczący wyznaczenia i przydzielenia obszarów wydobycia złóż gazu ziemnego (będących w posia-
daniu Republiki Słowackiej) oraz, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszuki-
wanie, badanie i produkcję węglowodorów, zaprasza zainteresowane strony do składania wniosków dotyczą-
cych wyznaczenia i przydzielenia następujących obszarów górniczych:

1. Złoże Špačince — Bohunice (złoże nr 14)

Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Bohunice/101/A

Powierzchnia obszaru górni-
czego w m2:

89 999,75

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny

Wielkość zasobów geologicz-
nych:

70 000 000 m3, w tym 49 000 000 m3 to należące do kategorii Z2
zasoby bilansowe wolne, a 21 000 000 m3 — zasoby pozabilansowe

Obszar administracyjny (nr iden-
tyfikacyjny IČUTJ):

Bohunice (822 400)

Powiat, kod powiatu: Trnava/207

Stan miejsca wydobycia: od wyznaczenia obszaru górniczego w 1993 r. nie rozpoczęto wydoby-
wania złoża.

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Bohunice:

Punkt
wyznaczający

granicę
obszaru

wydobycia

Długość geograficzna Szerokość geograficzna

1. 17,62603032 48,46504993

2. 17,62377746 48,46729370

3. 17,62715155 48,46879190

4. 17,62940433 48,46654807
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2. Złoże Špačince — Bohunice I (złoże nr 15)

Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Bohunice I./101/A

Powierzchnia obszaru górni-
czego w m2:

89 997,76

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny

Wielkość zasobów geologicz-
nych:

33 000 000 m3, w tym 23 000 000 m3 to należące do kategorii Z2
zasoby bilansowe wolne, a 10 000 000 m3 — zasoby pozabilansowe

Obszar administracyjny (nr iden-
tyfikacyjny IČUTJ):

Bohunice (822 400)

Powiat, kod powiatu: Trnava/207

Stan miejsca wydobycia: od wyznaczenia obszaru górniczego w 1993 r. nie rozpoczęto wydoby-
wania złoża.

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Bohunice I:

Punkt
wyznaczający

granicę
obszaru

wydobycia

Długość geograficzna Szerokość geograficzna

1. 17,62616647 48,47574676

2. 17,62417458 48,47809730

3. 17,62770997 48,47942165

4. 17,62970175 48,47707106

3. Złoże Špačince (złoże nr 13)

Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Špačince/098/A

Powierzchnia obszaru górni-
czego w m2:

322 923,89

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny

Wielkość zasobów geologicz-
nych:

10 000 000 m3, kategoria — pozabilansowe

Obszar administracyjny (nr iden-
tyfikacyjny IČUTJ):

Špačince (861 049)

Powiat, kod powiatu: Trnava/207

Stan miejsca wydobycia: wydobywanie złoża prowadzono do 1996 r. W późniejszym okresie
wydobywanie nie było kontynuowane.

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Špačince:

Punkt
wyznaczający

granicę
obszaru

wydobycia

Długość geograficzna Szerokość geograficzna

I 17,62747682 48,42965402

II 17,62520611 48,43127419

III 17,62404136 48,43947535

IV 17,62728349 48,43967919

V 17,63029415 48,43159405
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4. Madunice — Veľké Kostoľany (złoże nr 12)

Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Veľké Kostoľany/103/A

Powierzchnia obszaru górni-
czego w m2:

855 000

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny

Wielkość zasobów geologicz-
nych:

85 000 000 m3, w tym 59 000 000 m3 to należące do kategorii Z2
zasoby bilansowe wolne, a 26 000 000 m3 — zasoby pozabilansowe

Obszar administracyjny (nr iden-
tyfikacyjny IČUTJ):

Veľké Kostoľany (868 141)

Powiat, kod powiatu: Piešťany/204

Stan miejsca wydobycia: od wyznaczenia obszaru górniczego w 1993 r. nie rozpoczęto wydoby-
wania złoża.

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Veľké Kostoľany:

Punkt
wyznaczający

granicę
obszaru

wydobycia

Długość geograficzna Szerokość geograficzna

1. 17,75812592 48,50987684

2. 17,76082136 48,51004290

3. 17,76219538 48,50019246

4. 17,74505428 48,49642573

Współrzędne geograficzne podano w stopniach dziesiętnych, zastosowano system geodezyjny WGS-84.

Oferty dotyczące wyznaczenia i przydzielenia powyższych obszarów górniczych, zawierające dokładną
specyfikację konkretnego złoża i należącego do niego obszaru górniczego, a także informacje o technicz-
nych i finansowych możliwościach wydobycia i możliwościach rozwiązania konfliktów interesów związa-
nych z wydobyciem wymienionych złóż gazu ziemnego oraz odpowiednią ważną koncesją górniczą wnio-
skodawcy lub inne podobne upoważnienie wydane przez państwo będące stroną Traktatu ustanawiającego
Europejską Wspólnotę Gospodarczą należy przesyłać na adres: Obvodný banský úrad v Bratislave, Prie-
vozská 30, SK-821 05 Bratislava w zamkniętej kopercie z napisem „Návrh do výberového konania” (Oferta
przetargowa) i nazwą podmiotu składającego ofertę.

Termin składania ofert upływa 90 dni po opublikowaniu niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

Decyzja dotycząca wniosków zostanie podjęta nie później niż dwanaście miesięcy od upływu
wspomnianego terminu.

Okręgowy Urząd Górniczy w Bratysławie, ul. Prievozská 30, SK-821 05 Bratislava udostępnia do wglądu
dokumentację kartograficzną, zawierającą granice podanych obszarów górniczych oraz wydaje kopie decyzji
o wyznaczeniu wymienionych obszarów górniczych.

Organem właściwym do wydania koncesji na wydobywanie złóż znajdujących się na opisanych wyżej obsza-
rach górniczych jest Okręgowy Urząd Górniczy w Bratysławie. Kryteria, warunki i wymogi, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i 2 i w art. 6 ust. 2 dyrektywy, są określone w ustawie zákon Slovenskej národnej rady č.
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č.
499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z.z., zákona č. 58/1998 Z.z. a zákona č.
533/2004.

Dalsze informacje uzyskać można pod nr telefonu (421-2) 53 41 73 09 lub drogą elektroniczną pod
adresem: obuba@mail.t-com.sk.
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